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1. สารจากประธานกรรมการ

เรียน ทานผูถือหุน

 หลังจากเกิดความเสียหายจากอทุกภัยในป  2554  ซึง่โรงงานเครือ่งด่ืมชาเขยีว และครวักลางของบรษิทั ในเขตอุตสาหกรรม

ที่นวนครไดรับความเสียหาย ป 2555 บริษัทจึงไดทําการฟนฟูโรงงานดังกลาว ใหสามารถกลับมาผลิตเคร่ืองด่ืมและอาหารได

เปนปกติ  นอกจากนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและขยายกําลังผลิต  บริษัทไดสรางโรงงานผลิตเครื่องดื่มอีกแหงหนึ่ง ที่อําเภอวังมวง 

จังหวัดสระบุรี  ซึ่งเปนที่ราบสูงปลอดภัยจากนํ้าทวม โครงการที่สระบุรีไดรับการสงเสริมการลงทุนเชนกัน และสรางครัวกลาง

แหงใหมที ่อาํเภอบานบึง จงัหวัดชลบุร ีเมือ่รวมโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมทีน่คิมอุตสาหกรรมอมตะนคร จะทําใหบรษิทัมทีีต่ัง้โรงงาน

สี่แหง

 ในรอบปที่ผานมา บริษัทไดเปลี่ยนบรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบกลองโดยใชการตูน One Piece เพื่อจูงใจผูบริโภค และออก

เคร่ืองด่ืมชาเขียวแบบขวด  ขนมขบเค้ียวสาหรายโอโนริ และเปดรานอาหารแนวขาวราดคาคาชิ โดยสรุป บริษัทไดเปดสาขาราน

อาหารเพิ่มอีก 44 สาขา ทําใหมีรานอาหารรวมทั้งสิ้น 156 สาขา และในป 2556 บริษัทมีแผนการที่จะเปดเพิ่มอีก 50 สาขา

 ป 2555 บริษัทมีรายไดรวม 11,702 ลานบาท เพิ่มจากปที่แลว 2,025 ลานบาท หรือรอยละ 20.9 และมีกําไรสุทธิ 654 

ลานบาท ซึง่ลดลงจากปทีแ่ลว 154 ลานบาท หรอืรอยละ 19.1 รายไดทีเ่พิม่ขึน้มาจากทัง้ธรุกจิเครือ่งด่ืมและอาหาร  สาํหรับกาํไร

สทุธิทีล่ดลง เน่ืองจากตนทุนและคาใชจายการตลาดตอยอดขายของเครื่องด่ืมที่เพ่ิมข้ึน และคาใชจายการตลาดของสาหราย

โอโนริซึ่งเริ่มเปดตัวเปนปแรก

 บริษัทยังคงไดรับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริทเรตติ้ง จํากัด ไวที่ A-/Stable ณ เดือนพฤศจกิายน 2555 ซึ่งแสดงถึง

ความมั่นคงของฐานะทางการเงิน ถึงแมบริษัทจะไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมและการแขงขันที่รุนแรงขึ้น

 ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ผม คณะกรรมการบริษัท และคณะผูบริหาร เจาหนาที่ของบริษัทฯทุกคน  ที่มีความมุงมั่น

และตั้งใจที่จะนําพาบริษัทฯ ใหเจริญเติบโตทั้งในธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหารในอัตรากาวกระโดด  โดยใชเครือขายการผลิต

และการจัดจําหนายของบริษทัยอยภายใตบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) ซึง่จะเอือ้อํานวยใหบริษทัฯสามารถใชนวัตกรรม

ในการออกสินคาใหม และการจัดจําหนายในชองทางใหมไดเปนอยางดี

        

    

              นายณรงค ศรสีอาน

                         ประธานกรรมการบรษิทั
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ชื่อบริษัท : บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประกอบธุรกิจ : บริษัทรวมถึงบริษัทยอยประกอบธุรกิจรานอาหารญี่ปุน และเครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ”

  “ชาคูลลซา” เครื่องดื่ม “อะมิโน พลัส” 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000150

ที่ตั้งสํานักงานใหญ* : เลขที่ 57 อาคารปารค เวนเชอร ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

  กรุงเทพมหานคร 10330

โฮมเพจบริษัท : www.oishigroup.com

โทรศัพท : (02) 785-8888

โทรสาร* : (02) 785-8889

ชนิดและจํานวนหุนที่ : หุนสามัญจํานวน 187,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2 บาท

จําหนายไดแลวทั้งหมด

รายละเอียดบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

2. ขอมูลทั่วไป

ผลิตและ

จําหนาย

อาหารและ

เครื่องดื่ม

รานอาหาร

บะหมี่

ญี่ปุน

รองรับ

ธุรกิจใน

ตางประเทศ

420,000,000

 (บาท)

158,000,000

 (บาท) 

 50,000

 (เหรียญ

 ฮองกง)

 

4,200,000

1,580,000 

50,000

4,199,990

1,579,994

 50,000

 99.99

 99.99

 100

สามัญ

สามัญ

สามัญ

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง
สํานักงานใหญ

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุน

ทุนชําระแลว จํานวนหุน
ที่ออกจําหนาย

(หุน)

จํานวน
หุนที่ถือ

(หุน)

สัดสวน
การถือหุน

(%)

1. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด  

 (โออิชิ เทรดดิ้ง)*

 57 อาคารปารค เวนเชอร ชั้นที่ 19 

 และชั้นที่ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

     (โออิชิ ราเมน)* 

     57 อาคารปารค เวนเชอร ชั้นที่ 19 

 และชั้นที่ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

3.  บริษัท โออิชิ อินเตอรเนชั่นแนล 

 โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด  (โออิชิ โฮลดิ้ง)** 

 30 หองเลขที่ 901-2 ซิลเวอรคอรด

 ทาวเวอร 1 ถนนแคนตัน

     จิมซาจุย เกาลูน ฮองกง

หมายเหตุ * บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง และโออิชิ ราเมน ไดเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ และเบอรโทรสาร ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2555

 **  โออิชิ โฮลดิ้ง ไดจดทะเบียนจัดตั้งที่เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
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ขอมูลอางอิง

นายทะเบียนหุนของบริษัท  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

   เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้นที่ 4,6,7 ถนนรัชดาภิเษก 

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   โทรศัพท  (02) 229-2800

ผูตรวจสอบบัญชี   บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

   เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา 

   เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   โทรศัพท  (02) 677-2000

ที่ปรึกษากฎหมาย   บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด

   เลขที่ 540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ชั้นที่ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   โทรศัพท (02) 264-8000

   นายมหินทร กรัยวิเชียร

   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

   เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   โทรศัพท (02) 785-5251

นักลงทุนสัมพันธ   นางจิตเกษม หมูมิ่ง

   เลขที่ 57 อาคารปารค เวนเชอร ชั้นที่ 19  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

   กรุงเทพมหานคร 10330

   โทรศัพท (02) 785-8888

   E-mail : chitkasem.m@oishigroup.com
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3. สรุปขอมูลทางการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

สรุปอัตราสวนทางการเงิน

4,782,890

2,101,226

2,681,664

8,733,047

8,766,418

974,568

11.16 %

38.86 %

23.61 %

5.20

3.20

5,718,797

2,813,951

2,904,846

9,501,115

9,677,435

808,127

8.51 %

28.93 %

15.39 %

4.31

2.20

7,260,025

4,138,831

3,121,194

11,634,397

11,702,290

653,833

5.62  %

21.7 %

10.08 %

3.49 

2.20 

รายการ

รายการ

งบการเงินรวม

     หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

2555

2555

2554

2554

2553

2553

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

รายไดจากการขาย

รายไดรวม

กําไรสุทธิ

อตัรากําไรสุทธิตอรายไดจากการขาย (%)

อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

เงินปนผลตอหุน (บาท)
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4. ขอมูลสรุป

 

1. ตลาดของธุรกิจชาเขียวพรอมดื่มเติบโตข้ึนอยางมาก รวมท้ังบริษัทประสบความสําเร็จในการ 

 จัดโปรโมช่ันสงเสริมการขาย

2. บริษัทเปดสาขาใหมจํานวน 44 สาขา และปดสาขาที่มีผลประกอบการไมดีจํานวน 7 สาขา ทําให

 บริษัทมีสาขารวมท้ังสิ้น 156 สาขา (รวมแฟรนไชสดวย) 

กําไรสุทธิรวมของบริษัทสาํหรับป 2555  เทากับ 654 ลานบาท ลดลงจากปที่แลว 19% สาเหตุหลัก

เนื่องจาก

1. จากผลกระทบของมหาอุทกภัยป 2554 ทําใหไมมีสินคาชาเขียวชนิด UHT และฟรุตโตะขายอยู

 ระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งตองมีคาใชจายเพิ่มเติมจากการจางผลิตและการมีครัวกลาง 2 แหง

2. มีการลงทุนในการสรางแบรนดขนมสาหรายทอดกรอบโอโนริในปแรกเพื่อใหสินคาติดตลาด

ป 2555 บริษทัมรีายไดจากการขายรวม 11,634 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปทีแ่ลว 22% โดยมียอดขายจาก

ผลติภัณฑเครือ่งดืม่ 6,314 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนจากปที่แลว 18% และมียอดขายจากธุรกิจอาหาร 

5,320 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปที่แลว 29% สาเหตุหลักเนื่องจาก



คณะกรรมการผูบริหาร



นายณรงค ศรีสอาน 

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน การธนาคาร  
 มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
 มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายวิกรม คุมไพโรจน 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities 
 จาก Schiller International University
• ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ   

 Michigan State University
• ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ  
 Michigan State University

• อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5. คณะกรรมการ

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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นางสาวพจนีย ธนวรานิช 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A) 
 Syracuse University USA (ดวยทุน USAID) 

• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ   

และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา 

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
•  เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอรค) สหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรบัณฑิต LL.B (เกียรตินิยมอันดับ 2)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
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นายแมทธิว กิจโอธาน 

กรรมการ  กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท สาขาการจัดการ  Imperial Collage (Management School), 
 University of London ประเทศอังกฤษ 

• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร  University of Toronto ประเทศแคนนาดา

นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร 
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายอวยชัย ตันทโอภาส 

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาตรี Accounting St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา 



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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นายพิษณุ วิเชียรสรรค 

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร Technical University Berlin  ประเทศเยอรมนี
• ปริญญาโทดานเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 Massey University ประเทศนิวซีแลนด
• ปริญญาโทดานการผลิตเบียร 
 The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมารค
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยลอนดอน  ประเทศอังกฤษ 
• หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร 
 มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย 

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คณะกรรมการ
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นายไพบูลย คุจารีวณิช 

เลขานุการบริษัท รองกรรมการผูจัดการ

กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายไพศาล อาวสถาพร 
รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
 Johnson & Wales University, Providence Roade Island, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana, USA

นายอนิรุทธิ์ มหธร 

รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท MBA Depaul University, Chicago, Illinois, USA

• ปริญญาตรี BA  Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan USA

คณะผูบริหาร



ผูบริหารระดับผูอํานวยการและเทียบเทา*

 1. นายสงวน  พงศหวาน  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน

 2. นายสมศักดิ์ อัศวธีรากุล ผูอํานวยการฝายบัญชี

 3. นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ผูจัดการทั่วไปโรงงาน

 4. นายสุธี ธรรมสิทธิ์บูรณ ผูอํานวยการฝายการตลาด สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

 5. นางสาวธัชนันท มาโนชนฤมล ผูอํานวยการฝายขายและพัฒนาธุรกิจ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

 6. นางวรรณศรี บุญเอกบุศย ผูอํานวยการฝายบริหารการเงิน

 7. นางจิตเกษม หมูมิ่ง  ผูอํานวยการฝายการเงิน

 8. นายนิรุธ ศรีพวาทกุล ผูอํานวยการฝายการตลาด สายงานธุรกิจอาหาร

 9. นายหทัยสรรค ฤดีวงศ ผูอํานวยการฝายขายสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

 10. นายชนาวุฒิ นาคเวก ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย

 11. นายกิตติ อนุตรเศษฐ ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 12. นางชนกกานต โยธาประเสริฐ ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ

หมายเหตุ 

*    ประวัติการศึกษา โปรดดูรายละเอียดในขอ 13. หนา 49

คณะผูบริหาร

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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ผลิตภัณฑ บริษัท โออิ ชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มโออิชิ

ชาเขียวโออิชิ ขนาด 500 มล.

ชาเขียวโออิชิ ขนาด 380 มล. / ชาเขียวโออิชิ ขนาด 1,000 มล.

ชาเขียวโออิชิแบบกระปอง ขนาด 320 มล.  โออิชิ ขวดแกว 400 มล. /
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โออิชิ UHT

อะมิโนพลัส  / ฟรุตโตะ

ผลิตภัณฑ บริษัท โออิ ชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มโออิชิ

โออิชิ ชาคูลลซา

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งสําเร็จรูป

ผลิตภัณฑ บริษัท โออิ ชิ กรุป จํากัด (มหาชน)



RESTAURANT - KIOSKS

ผลิตภัณฑ บริษัท โออิ ชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

6.1 ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

 พัฒนาการสําคัญของธุรกิจในกลุมบริษัทจากอดีตถึงปจจุบันมีดังนี้

 ป 2542 • วันที่ 9 กันยายน 2542 เปดดําเนินการรานอาหารญี่ปุน โออิชิ

 ป 2544 • เปดใหบริการรานบะหมี่ญี่ปุนภายใตชื่อ โออิชิ ราเมน  

 ป 2545 • เปดบรกิารรานอาหารระบบสายพานสไตลบฟุเฟตทีบ่รกิารทัง้ขาวปนหนาตางๆ และสกุีห้มอไฟญีปุ่น ภายใต

   ชื่อ ชาบูชิ

 ป 2546 • เปดดําเนินการครัวกลางแหงใหมที่โรงงานนวนคร หนวยผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการขาย

   ภายในรานคาของบริษัท

  • เริ่มการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวออกสูตลาดภายใตชื่อ โออิชิ กรีนที

 ป 2547 • วนัท่ี 25 สงิหาคม 2547 นาํหุนสามัญเพิม่ทุนของบรษิทัเขาทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย

  • เปดบรกิาร โออิชิ แกรนด บุฟเฟต ที่สยามดิสคัฟเวอรี่  

 ป 2548 • เริ่มผลิตและจําหนายเครื่องดื่มนํ้าผลไมผสมอะมิโนภายใตชื่อ อะมิโน โอเค

 ป 2549 • เปดดําเนินการโรงงานอมตะนคร

 ป 2550 • ออกผลิตภัณฑชาเขียวรสชาดําผสมมะนาว

 ป 2551 • ออกผลิตภัณฑใหมกาแฟพรอมดื่มภายใตชื่อ คอฟฟโอ

  • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เขาเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

 ป 2552 • เปดใหบริการรานอาหารอุดงและโซบะ Kazokutei แฟรนไชสจากประเทศญี่ปุน

  • ปรับเปล่ียนผลติภณัฑ อะมิโน โอเค มาเปน อะมโิน พลัส โดยปรบัเปลีย่นกลยทุธทางการตลาดและจดุขายใหม

   ทั้งหมด

 ป 2553 • ออกเครื่องดื่มรสชาติใหม Goji Berry

  • ซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่โรงงานนวนคร ทําใหมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเปน 61.5 ไร

  • ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนเพิ่มสําหรับสองโครงการคือ Cold Aseptic Filling และ UHT

 ป 2554 • ออกเครื่องดื่มชาเขียวผสมนํ้าผลไม Fruito  

  • ออกเครื่องดื่มชาเขียวกระปองผสมโซดาเปนครั้งแรกของประเทศไทย

  • เปดรานอาหาร Nikuya ยากินิกุ บุฟเฟตปงยางในสไตลญี่ปุน

 ป 2555 • เปดตัวผลิตภัณฑสาหรายทอดกรอบ “โอโนริ”

  • ออกเครื่องดื่มชาเขียวแบบกลอง UHT ลายการตูน “One Piece”

  • เปดใหบริการรานขาวหนาสไตลญี่ปุน “คาคาชิ”

  • ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับโครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2

  • ออกผลิตภัณฑชาเขียวขวดแกวแบบคืนขวด



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
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ลักษณ
ะการประกอบธุรกิจ

โครงสรางกลุมบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 375 ลานบาท

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 

420 ลานบาท

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 

158 ลานบาท

บริษัท โออิชิ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
ทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญฮองกง

• รานอาหารญี่ปุน

• ธุรกิจแฟรนไชส

99.99 % 99.99 % 100 %

• ครัวกลาง

• ผลิตและจําหนายเครื่องดื่มชาเขียว

• ผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม อะมิโน พลัส

• เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

  ในตางประเทศ

ธุรกิจรานอาหาร

• รานอาหารญี่ปุน

  บุฟเฟต / ตามสั่ง
• ธุรกิจแฟรนไชส
จําหนายเครื่องดื่มโออิชิ
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6.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย

 บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ไดแก

 6.2.1 ธุรกิจรานอาหารญี่ปุน มีทั้งหมด 9 แบรนด ดังนี้

  1) โออิชิ แกรนด (1 สาขา)
   โออิชิ แกรนด สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร ชั้น 2 ดวยบรรยากาศบุฟเฟตหรู รายการอาหารที่หลากหลาย
   และหารับประทานไดยาก เปดใหบริการทั้งวัน จํากัดเวลาในการรับประทานไวที่ 3 ชั่วโมง ในราคาปจจุบัน
   ทานละ 699 บาท

  2) โออิชิ บุฟเฟต (17 สาขา)
   โออิชิ บุฟเฟต ใหบริการอาหารญี่ปุน เปดใหบริการตลอดทั้งวัน แบบไมมีรอบการใหบริการ แตจํากัดระยะเวลา
   การรับประทานไวที่ 1 ชั่วโมง 45 นาที ในราคาปจจุบัน ทานละ 499 บาท

  3) ชาบูชิ (68 สาขา)
   ชาบูชิ ใหบริการรานอาหารบุฟเฟตที่ลําเลียงมาดวยระบบสายพานใหลูกคาเลือกบริโภค โดยไมจํากัดจํานวน
   ในราคายอมเยา ทั้งนี้ ชาบูชิ เนนการใหบริการอาหารซึ่งเปนที่นิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิดไดแก สุกี้หมอไฟญี่ปุน 
   (ชาบ-ูชาบ)ู และขาวปนและขาวหอสาหรายหนาตางๆ (ซชู)ิ โดยเปดใหบรกิารตลอดทัง้วนั และจาํกดัระยะเวลา 
   การรับประทานไวที่ 1 ชั่วโมง 15 นาที ในราคาปจจุบันทานละ 319 บาท 

  4) โออชิิ ราเมน (42 สาขา)
   ธุรกิจรานบะหมี่ญี่ปุนประเภทเสนราเมน ที่มีการพัฒนาสูตรการผลิตเสนและสูตรปรุงน้ําซุป ซึ่งเปนเอกลักษณ    
   มรีสชาติเขมขน และปรุงขึน้เพือ่ใหถกูปากคนไทย ทัง้เมนูญีปุ่นและเมนรูสจดัแบบไทย ทีม่ใีหเลอืกหลายรายการ

  5) โออิชิ เดลิเวอรี่ (7 สาขา)
   บรกิารจดัสงอาหารญีปุ่นถึงบาน ทีห่มายเลขโทรศพัท 1773 ในพืน้ทีบ่รกิารกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑลและกวา 
   12 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแตเวลา 10.00 - 21.00 น. คิดคาบริการจัดสงครั้งละ 30 บาท เพื่อเพิ่มความสะดวก
   สบายแกลูกคา สามารถชําระดวยบัตรเครดิตไดเมื่อสั่งอาหารขั้นตํ่ามูลคา 500 บาท 

  6) Kazokutei (9 สาขา)
   เปนอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชสที่บริษัทนําเขามาจากประเทศญี่ปุน เปนรานอาหารอุดงและโซบะเกาแกดั้งเดิม     
   ของชาวโอซากามากวา 60 ป ดวยความโดดเดนในดานสูตรลับของการทําเสนอุดงและโซบะที่สดใหมทุกวัน 
   ประกอบกับซุปปลาสูตรลับแสนอรอย จนกลายเปนเอกลักษณประจําราน

  7) Nikuya (6 สาขา)
   เปนรานอาหารบฟุเฟตยากินกิ ุปงยางสไตลญีปุ่น ใหบรกิารดวยวตัถุดบิคณุภาพด ีในราคาปจจบุนัทานละ 479 บาท

  8) Kakashi (5 สาขา)
   รานขาวหนาสไตลญี่ปุน ที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ดวยเมนูมากมายท่ีคัดสรรมาจากท่ัวเกาะญ่ีปุน ใหคุณได
   อรอยกับขาวหนารอนๆ พรอมเสิรฟทันใจ ในเวลาราคาประหยัด
  9) Snack Shop (1 สาขา)

   คีออสจําหนายผลิตภัณฑในเครือโออิชิ ทั้งแซนวิช เครื่องดื่ม สาหรายทอดกรอบ และอาหารแชแข็งที่เพิ่มความ
   สะดวกสบายใหแกลูกคาในทุกโอกาส

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมสีาขารานอาหารรวมทัง้สิน้ 156 สาขาท่ัวกรุงเทพฯ และตางจังหวัด อาทิ เชยีงใหม พทัยา 
ชลบุรี สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และภูเก็ต  (จํานวน 154 สาขา ที่ดําเนินการโดยบริษัท และอีก 2 สาขาเปน
ธุรกิจแฟรนไชสในภูเก็ต) 
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 6.2.2 ธุรกิจเครื่องดื่ม

  บริษัท เปนผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่มตางๆ และมีบรรจุภัณฑที่หลากหลายดังตอไปนี้

เครื่องดื่ม รสชาติ
ขวดพลาสติก

1000 ml.  380 ml.  250 ml.  400 ml.  320 ml.  

กลองขวดแกว กระปอง

ชาเขียว

ชาคูลลซา

อะมิโน พลัส

นํ้าผึ้งผสมมะนาว

ขาวญี่ปุน

รสดั้งเดิม

คิคุชะ เกกฮวย

สตรอเบอรรี่

โกจิ เบอรี่

พีช

สูตรไมมีนํ้าตาล

ชาดําผสมมะนาว

นํ้าผึ้งผสมมะนาว

รสตนตํารับ

ชาดําผสมมะนาว

ไบรทเทน

เบิรนน

เฟซฟตต

สมูท

เอสเปรชโซ

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

500 ml.  360 ml.  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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6.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท  

หมายเหตุ *  บริษัท โออิชิ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ไดจดทะเบียนจัดตั้งที่เขตบริหารพิเศษฮองกง  แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันทื่
  21 พฤษภาคม 2555 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในตางประเทศ ซึ่งอยูในระหวางการจัดโครงสรางการดําเนินการตางๆ ยังมิได

  มีรายไดจากการประกอบธุรกิจ

6.4  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

 บรษิทัมเีปาหมายขยายสาขาประมาณปละ 50 สาขา และจะเนนเปดรานชาบชู ิซึง่กาํลงัไดรบัความนยิมสงู เพือ่ใหครอบคลมุ
พื้นที่ใหบริการทั่วกรุงเทพฯ และตางจังหวัดที่มีศักยภาพ และมีกําลังซื้อสูง 

 สาํหรบัเปาหมายการเตบิโตในตลาดเคร่ืองดืม่ในป 2556 นัน้ บรษิทัมเีปาหมายท่ีจะรกัษาความเปนผูนาํในตลาดเครือ่งด่ืม
ชาเขยีว พรอมทัง้ขยายฐานลูกคาใหมากขึน้กวาเดมิ ทัง้ในและตางประเทศ นอกจากนี ้บรษิทัมแีผนงานทีจ่ะเพิม่สินคา

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหมๆ เพื่อใหบริษัทมีแหลงของรายไดเพิ่มหลายทางมากยิ่งขึ้น

 ตลาดสงออก

 ประเทศที่มีสินคา โออิชิ กรีนที จําหนายไดแก ลาว กัมพูชา พมา มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน สาธารณรัฐเช็ก อิหราน รัสเซีย 
อสิราเอล ออสเตรเลยี นวิซแีลนด สวิสเซอรแลนด เดนมารค บารเบโดส ฮงัการ ีเนเธอรแลนด และในป 2556 บริษทัไดตัง้เปาขยาย
การสงออกเครื่องดื่มโออิชิ และอาหารแชแข็งไปยังตลาดตางๆ อีกหลายประเทศโดยผานเครือขายของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 

เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส ลิมิเต็ด และบริษัท โออิชิ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด

รายไดแยกตาม
ประเภทธุรกิจ

ดําเนินการโดย

งบการเงินรวม

ป 2554 ป 2553ป 2555

ลานบาท       % ลานบาท       % ลานบาท       %

1.  ธุรกิจเครื่องดื่ม

2. ธุรกิจรานอาหาร

บริษัท และ
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท และ
บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

                          รวม

5,127

4,093

9,220

5,527

4,150

9,677

6,314

5,320

11,634

56 %

44 %

100 %

57 %

43 %

100 %

54 %

46 %

100 %
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7. ปจจัยความเสี่ยง

7.1 ความเสีย่งในดานการพฒันาผลิตภณัฑเครือ่งดืม่ใหม

 แมวาในการออกผลติภณัฑเคร่ืองด่ืมใหม บรษิทัจะมีการพิจารณาและวางแผน รวมถึงทาํการทดสอบคุณภาพตางๆ ทัง้ทาง

 ดานการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ การทดสอบรสชาติ การทําโฆษณาและสงเสริมการขายแลว ซึ่งสงผลใหการออก

 ผลิตภัณฑใหมตองมีการลงทุนที่สูง แตผลิตภัณฑใหมบางประเภทยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากยังไมเปน

 ที่ชื่นชอบของผูบริโภค รวมทั้งการแขงขันในตลาดที่รุนแรงในกลุมธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทจึงไดเพิ่มความเขมงวดใน

 การเตรียมความพรอมในการออกผลิตภัณฑเครื่องด่ืมใหม ทั้งในสวนของคุณภาพสินคา การมุงเนนความตองการของ

 ผูบริโภค รวมทั้งกิจกรรมการตลาด เพื่อใหมั่นใจวาการออกผลิตภัณฑใหมจะมีอัตราความสําเร็จเพิ่มขึ้น

7.2 ความเสีย่งในดานการจัดหาพ้ืนทีเ่ชาสําหรบัขยายสาขาใหม และรักษาพืน้ทีเ่ชาสาํหรบัสาขาเดมิ

 เนื่องดวยทําเลท่ีตั้งของสาขาเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจรานอาหาร ประกอบกับสภาวะการแขงขันที่           

 รนุแรงในธุรกิจรานอาหารในปจจุบนั สงผลใหเกิดขอจํากัดตอผูประกอบการในการแสวงหาพ้ืนท่ีขยายสาขาใหม โดยเฉพาะ

 อยางยิ่งพ้ืนท่ีในหางสรรพสินคา ที่มุงเนนการเชาพ้ืนท่ีในหางสรรพสินคาในแหลงชุมชน และโดยปกติการเชาพ้ืนท่ีจะทํา

 เปนสญัญาเชาระยะส้ัน 3 ป และสามารถตออายุสญัญาเชาไดอกี 3 ป บรษิทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะไมไดรบัการตออายสุญัญาเชา

 หรืออาจมีการปรับอัตราคาเชาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทไดมีการวางแผนในการรักษาพื้นที่เชาโดยการรักษาและสรางความ

 สัมพันธอันดีกับผูใหเชา รวมถึงมีการติดตามและแสวงหาพื้นที่ในทําเลท่ีดีใหมๆ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทจะมีพื้นที่ที่มีทําเล

 ที่ตั้งที่ดีในการรองรับการขยายสาขาอยางตอเนื่อง

7.3 ความเสีย่งตนทนุจากการเสือ่มสภาพของวตัถดุบิและผลิตภณัฑ

 เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจรานอาหารนั้น บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพ ความสดใหมของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ

 เปนหลักสําคัญ มากกวา 50% ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ไดแก เน้ือสัตว อาหารทะเล ผัก ผลไม และขนมปง มีอายุการ

 ใชงานส้ัน จงึอาจสงผลกระทบตอตนทุนการผลติ หากขาดการบรหิารจัดการและควบคุมการใชวตัถุดบิอยางมีประสทิธิภาพ 

 ทั้งน้ี เพ่ือลดความเสี่ยงทางดานตนทุน บริษัทไดกําหนดนโยบายการจัดซ้ือและการบริหารจัดการสินคาคงคลัง ดวยการ

 สัง่ซือ้ในลกัษณะวนัตอวนัในจํานวนทีพ่อเพยีง และจดัเกบ็ในหองเยน็รกัษาอุณหภมูเิพือ่ลดการเส่ือมสภาพของวตัถดุบิ รวมถงึ

 มีระบบการควบคุมสตอกแบบ First-In-First-Out (FIFO)

7.4 ความเสี่ยงจากการมีแหลงวัตถุดิบที่มีจํากัด

 เนือ่งจากบรษิทัมนีโยบายซ้ือวัตถดุบิทีม่คีณุภาพเพือ่ใหสามารถผลติสนิคาทีไ่ดมาตรฐาน ดงัน้ัน บรษิทัไมซือ้วตัถดุบิบางชนดิ 

 หรอืวตัถดุบิจากผูขายเพยีงรายเดียว ซึง่อาจกอใหเกดิความเส่ียงจากการขาดแคลน หรอืขาดอาํนาจตอรองทางดานราคาได

 โดยที่ผานมา บริษัทกําหนดใหฝายวิจัยผลิตภัณฑและฝายจัดซื้อ ดําเนินการแสวงหาผูขายสินคาที่มีคุณภาพ เพื่อใหมี

 ผูขายสินคามากรายยิ่งขึ้น 

7.5 ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

 จากการทีร่าคาพลงังานชนดิตางๆ การนาํธญัพชืมาผลติเปนพลงังานทดแทน และความตองการใชวตัถดุบิหลายๆ อยางใน

 ประเทศจีนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางกาวกระโดด ทําใหตนทุนตางๆ ในสวนของคาขนสง เช้ือเพลิง เย่ือกระดาษ แปง ผลิตภัณฑนม

 นํ้ามันพืช และบรรจุภัณฑที่ทําจากปโตรเลียม มีแนวโนมปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก บริษัทจึงไดดําเนินการทําสัญญาระยะ

 ปานกลางและระยะยาวกับผูขายบางราย เพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีผลกระทบกับบริษัทมากนัก
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7.6 ความเสี่ยงดานการแขงขันทางธุรกิจ

 ดวยสภาวการณการแขงขนัทางดานธรุกจิเครือ่งดืม่และอาหารเปนไปอยางรนุแรง ทางดานธรุกจิเครือ่งดืม่มผีูประกอบการ

 รายใหมๆ ซึ่งมีศักยภาพสูงนําสินคาออกสูตลาดไมวาจะเปนชาเขียว และเครื่องดื่มแนว Functional Drink สําหรับธุรกิจ

 อาหารก็มีผูประกอบการรายใหมๆ เปดรานอาหารญี่ปุนจํานวนมาก เนื่องจากความนิยมในอาหารประเภทนี้เติบโตอยาง

 รวดเร็วในประเทศไทย และมีคูแขงบางรายเปดรานอาหารแนวเดียวกับของบริษัทในทําเลที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม 

 บรษิทัมนีโยบายแขงขนัทางดานภาพลกัษณ ในรปูแบบการโฆษณา ประชาสมัพนัธ และการจดักจิกรรมการตลาดรปูแบบ

 ตางๆ โดยไมเนนการตัดราคา ทั้งนี้ เพื่อทําใหผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทมีคุณภาพ และภาพลักษณที่เหนือกวา 

 รวมถึงบริษัทมีความเชื่อวา ยิ่งการแขงขันมีมากเทาใดยอมสงผลดีตออุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารมากขึ้นเทานั้น

 เพราะจะทําใหการเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งยอมสงผลทําใหธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นดวย

 เชนกัน

7.7 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

 จากมหาอทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยในป 2554 ซึง่สงผลกระทบและสรางความเสยีหายใหแกบรษิทัเปนจาํนวนมากนัน้ 

 บริษัท จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ จําเปน ในการปองกัน และกระจายความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นซํ้าอีก 

 โดยไดดําเนินการตางๆ  เชน การวางแผนและสรางกําแพงปองกันนํ้าทวมในสวนโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

 นอกเหนือจากเขื่อนที่กอสรางแลวเสร็จของนิคมอุตสาหกรรมเอง รวมถึงบริษัทไดกระจายการลงทุนไปยังจังหวัดซึ่งเปน

 พืน้ทีท่ีม่ทีาํเลทีต่ัง้สงู และมกีารคมนาคมขนสงสะดวก จงึนาจะปลอดภยัและไมไดรบัผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิตลอดจน

 มีการกําหนดแผนสํารองฉุกเฉินในเหตุการณตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจจะสามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่องและ

 ปลอดภัย 



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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8. การประกอบธุรกิจ

8.1 กลยุทธในการประกอบธุรกิจ

 ในการประกอบธุรกิจรานอาหารญี่ปุนและธุรกิจเครื่องด่ืมของกลุมโออิชินั้น บริษัทใหความสําคัญกับกลยุทธทางธุรกิจ        
 ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความสําเร็จตอกิจการ สรุปได 4 ประการดังนี้

 8.1.1  กลยุทธการสราง Brand ใหแข็งแกรง โดยการนําเสนอสินคาเพื่อสุขภาพที่เนนคุณภาพ

  ตัง้แตเริม่ตนกจิการ บรษิทัไดกาํหนดหลักการและแนวทางการดําเนินธรุกจิอยางชดัเจน คอื การทําธรุกจิรานอาหาร
  ญี่ปุน และเคร่ืองดื่มที่เนนคุณภาพเปนสําคัญ ภายใตชื่อ “โออิชิ” ทําใหชื่อของ “โออิชิ” เปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
  ในปจจุบันสินคาของบริษัทเติบโตอยางรวดเร็ว และเปนที่นิยมอยางกวางขวางสําหรับกลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพ

 8.1.2 กลยุทธการวิเคราะหลูกคา และดําเนินกลยุทธการตลาดตอเนื่อง

  กลุมลูกคาเปาหมายหลกัของสินคาโออชิ ิ ครอบคลมุกลุมผูบริโภคทกุเพศทุกวัยท่ีรกัสุขภาพและมีวถิชีวีติท่ีทนัสมยั 
  ชื่นชอบการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เปนผลดีตอสุขภาพ ซึ่งอาหารญี่ปุนและเครื่องดื่มชาเขียวก็สามารถ
  ตอบสนองความตองการของลกูคากลุมนีไ้ดโดยตรง ทีผ่านมาบริษทัไดดาํเนินกลยุทธการตลาดประชาสัมพนัธสนิคา
  ของโออิชอิยางตอเนือ่งกับลูกคากลุมดังกลาว ผานส่ือโฆษณาท้ังทางโทรทศัน วทิยุ และสือ่ส่ิงพิมพตางๆ โดยแนวทาง
  ปจจบุนั  บริษทัยงัไดมุงเนนไปท่ีสือ่ออนไลน และส่ือทางเลือกใหมๆ  รวมถึงใหความสําคญักบัการติดตามความคิดเหน็
  ของลูกคาเพื่อนํามาปรับปรุงงานบริการ ใหคงมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ

 8.1.3 กลยุทธการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ

  บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบ สรางอํานาจตอรองกับผูจําหนาย เพื่อรักษาระดับตนทุน
  และผลประกอบการ ดวยระบบการบรหิารการผลิต และการจดัสงผานครวักลาง  ซึง่เปนหนวยกลางการผลิตอาหาร
  และเครื่องด่ืมใหแกรานอาหารของกลุมโออิชิ ทําใหบริษัทสามารถบริหารตนทุนการจัดซื้อและตนทุนการผลิต
  ไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต 

 8.1.4 กลยุทธการบริหารประโยชนจากชองทางการจําหนายที่มีทั่วถึง

  บรษิทัใชผูจดัจาํหนายรายใหญทีม่ปีระสบการณ  รวมดวยทีมงานการตลาดของบรษิทัในการทาํการตลาดสงผลให
  ผลิตภัณฑเครื่องดื่มกระจายถึงผูบริโภคอยางทั่วถึง ทางดานธุรกิจอาหาร บริษัทยังคงดําเนินกลยุทธขยายสาขาทั้ง
  ในกรุงเทพและตางจังหวัดอยางตอเนื่อง

8.2 กลยุทธการตลาดธุรกิจรานอาหารญี่ปุน 

 8.2.1 คุณภาพและความคุมคาของผลิตภัณฑและบริการ

  เพ่ือใหความมัน่ใจวาผลิตภัณฑมคีวามสด สะอาด ปลอดภัย และความคุมคาของผูบริโภค ทัง้ทางดานปรมิาณและ
  ราคา เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความพอใจสูงสุด โดยเห็นไดจากการใหบริการอาหารสไตลบุฟเฟตที่มีอาหารใหเลือก
  หลากหลาย และไมจํากัดปริมาณการรับประทานในระดับราคาที่เหมาะสม

 8.2.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ

  บรษิทัแบงลกูคาออกเปน 3 กลุมหลกั ตามลักษณะของอาหาร บรกิาร เครือ่งหมายรานคา โดยมกีลุมลูกคาเปาหมาย
  ดังนี้
  (1) โออิชิ แกรนด โออิชิ บุฟเฟต  และ Nikuya เนนกลุมลูกคาที่มีระดับรายไดปานกลางถึงคอนขางสูง
  (2) ชาบูชิ และ Kazokutei  เนนกลุมลูกคาที่มีระดับรายไดปานกลาง
  (3) โออิชิ ราเมน และคาคาชิ เนนกลุมลูกคาวัยรุน วัยเริ่มตนทํางาน และกลุมลูกคาที่ตองการความรวดเร็ว

  ในป 2555  สภาวการณการแขงขันในธุรกิจรานอาหารสไตลญี่ปุนปรับตัวสูงข้ึนมาก สงผลใหบริษัทหยุดใหบริการ
  รานอาหารบางประเภท เชน เดอะเทปป เทปนยากิ ซึ่งเปนการปรับกลยุทธทางธุรกิจใหสอดคลองกับสภาวการณ
  ดงักลาว อยางไรกด็ ีบริษทัม่ันใจวาผลิตภัณฑและบรกิารทีม่อียูในปจจุบนัจะสามารถตอบสนองความตองการของ
  ลูกคาตามกลุมเปาหมายที่หลากหลายไดไมเปลี่ยนแปลง
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 8.2.3 กลยุทธการออกรายการอาหาร

  กลยุทธการจัดวางอาหารท่ีหลากหลายอยางมีศิลปะเปนเสนหอยางหน่ึงในการดึงดูดลูกคา และกระตุนใหลูกคา
  ไมติดอยูกับการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการดําเนินกลยุทธดังกลาว  นอกจากจะเปนการสราง
  ความพงึพอใจใหกบัลกูคาแลว  ยงัสามารถควบคุมตนทุนวตัถดุบิไดทางหนึง่ดวย เมนูอาหารบางรายการของ โออชิิ 
  บุฟเฟต จะถูกเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน 

 8.2.4 กลยุทธการขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย

  กลุมบริษัทดําเนินการเปดและขยายสาขาใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะใน
  หางสรรพสินคาหลักตางๆ เพื่อสรางความสะดวกใหกับลูกคา และเพื่อเขาสูกลุมลูกคาเปาหมาย

 8.2.5 กลยุทธดานการสงเสริมการขายและการใชสื่อโฆษณา

  บริษัทไดจัดใหมีกิจกรรมพิเศษในการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการกระตุนยอดขาย ตอบสนองความ
  ตองการของผูบริโภค และสรางความประทับใจใหกับลูกคา บริษัทไดจัดใหมีบัตรสมาชิกทั่วไป (Member Card)    
  ที่ใหสวนลดพิเศษ  นอกจากนี้  กลุมบริษัทไดดําเนินการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือโฆษณาตางๆ ทั้งทางวิทยุ 
  โทรทัศน  สื่อออนไลน ชุมชนออนไลน และปายโฆษณา (Billboard)

 8.2.6 กลยุทธการกําหนดราคา

  บริษัทมีสินคา/บริการที่หลากหลายทั้งประเภท และราคา ในหลาย Brand ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการ
  ของกลุมลูกคาที่มีกําลังซื้อไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งกลุมลูกคาวัยรุน นิสิต นักศึกษา คนทํางาน 
  ครอบครัว และผูที่ใสใจในสุขภาพ 

8.3 กลยุทธการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

 8.3.1 คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ

  การผลติและจาํหนายเครือ่งดืม่ชาเขยีวพรอมด่ืม  คาํนึงถึงความพถิพีถินัในกระบวนการผลติ ตัง้แตนํา้สะอาดทีผ่าน
  การกรองดวยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคัดเลือกใบชาสดที่มีคุณภาพ และการเลือกใชฟรุกโตสไซรัปใน
  การผลิต  รวมถงึเครือ่งด่ืม อะมิโน พลสั  ซึง่ออกมาเพ่ือสนองตอบความตองการของผูบรโิภคทีท่นัสมยัและรักสขุภาพ
  ที่ตองการเครื่องดื่มที่ใหทั้งความสดชื่นและประโยชนจากการดื่ม 

 8.3.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ

  บริษัทไดเนนเสนอความหลากหลายของสินคา  ดวยการออกชาเขียวหลากหลายรสชาติ  ใหผูบริโภคไดเลือกตาม
  ความตองการภายใตรปูลกัษณของบรรจภุณัฑทีแ่ตกตาง และมีเอกลกัษณเฉพาะตัว เหมาะกับกลุมลกูคาเปาหมาย
  แตละกลุม นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการปรับบรรจุภัณฑและเสนอรสชาติใหมเสมอ โดยในป 2556 บริษัทมีแผนใน
  การออกผลิตภัณฑรสชาติใหม เพื่อใหสินคาของบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย
  มากยิ่งขึ้น 

 8.3.3 กลยุทธทางดานราคาเพื่อขยายฐานลูกคา

  ปจจบุนั บรษิทัดาํเนนิการผลติชาเขียวพรอมดืม่  ภายใตบรรจุภณัฑ 2 ประเภทในราคาทีแ่ตกตางกนั โดยในป 2556 

  บริษัทมีแผนในการออกผลิตภัณฑในรูปแบบบรรจุภัณฑ และขนาดใหม เพื่อใหคลอบคลุมกลุมเปาหมายและ

  ขยายฐานลูกคาของบริษัท

 8.3.4 กลยุทธทางดานชองทางการจัดจําหนาย

  เพื่อกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายอยางทั่วถึง บริษัทจึงจัดใหมีการกระจายสินคาผานชองทางการ
  จัดจําหนายหลายชองทาง เชน (1) ผานตัวแทนจําหนายรายใหญ คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และ
  บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (2) ผานรานอาหารโออิชิ และ (3) ผานการสงออกตางประเทศ
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 8.3.5 กลยุทธการสงเสริมการขายและการใชสื่อโฆษณา

  บริษัทไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการใชสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร
  ตางๆ แลว ยังมุงเนนสื่อทางเลือกใหมๆ เชน โฆษณาออนไลน หรือประชาสัมพันธผานชุมชนออนไลน เพ่ือใหการ
  สือ่สารมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ รวมท้ังการจดัการสงเสริมการขายอยางตอเน่ืองตลอดท้ังปกบัคูคาของกลุมบริษทั 
  และการสงเสริมการขายย่ิงใหญประจําปกบัรายการ “ไปแตตวัทวัรยกแกง” และรายการสงเสรมิการขายใหญปลายป
   “รวยซํ้ารวยซอน ไดทั้งลาน ไดทั้งรถ กับโออิชิ” ซึ่งไดรับการกลาวขานและตอบรับจากผูบริโภคอยางดีเยี่ยม

8.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

 8.4.1 ภาวะตลาดธุรกิจรานอาหารญี่ปุน

  ตลาดอาหารญี่ปุนเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยกระแสความนิยมที่เติบโตอยางรวดเร็วเชนน้ี  จะเห็นไดวามีรานอาหาร
  ญี่ปุนที่ซื้อแฟรนไชสจากประเทศญี่ปุนเกิดขึ้นอยางมากมาย และมีการแขงขันคอนขางสูง บริษัทไดซื้อแฟรนไชส
  และใหบริการรานอาหารจากประเทศญี่ปุน คือ Kazokutei ทั้งนี้ ในป 2555 บริษัทไดมีการเปดตัวรานอาหารใหม 
  โดยใชชื่อวา “Kakashi” เปนรานอาหารแรกในโครงการ Quick Service Restaurant (QSR) ของโออิชิ ซึ่งเปนราน
  อาหารประเภทขาวหนาตางๆ และอาหารญี่ปุนจานดวน เพื่อตอบรับตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน

 8.4.2 ภาวะตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

  ในป 2555 ตลาดเคร่ืองดืม่ประเภทชาเขยีวพรอมดืม่ มอีตัราการเตบิโตท่ีเพิม่สงูขึน้เปนอยางมากเมือ่เทยีบกบัป 2554 
  เน่ืองจากมีคูแขงรายใหมเพ่ิมมากข้ึนในตลาดชาเขียว ทั้งผูประกอบการตางดําเนินการแขงขันกันอยางรุนแรง 
  อยางไรกต็าม แมอยูภายใตสภาวการณการแขงขันท่ีสงูมาก และกระแสความนยิมในผลติภัณฑเครือ่งดืม่ทางเลอืก
  ที่หลากหลายอื่นๆ เพิ่มขึ้นก็ตาม แตบริษัทก็ยังคงรักษาสวนแบงการตลาดเปนอันดับหนึ่งไดตอเนื่องเปนปที่ 9 

  คูแขงทีม่อียูในตลาดเนนเรือ่งการออกผลิตภณัฑรสชาติใหม รวมถงึเนนการแขงขนัทางดานราคามากข้ึน อยางไรก็ตาม 
  บริษัทมีความเช่ือม่ันวาบริษัทจะสามารถครองสวนแบงตลาดเปนอันดับหน่ึงตลอดไป เนื่องจากบริษัทมีสินคา
  คุณภาพดี ตราสินคาที่แข็งแกรง และดําเนินกลยุทธทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ

8.5 บัตรสงเสริมการลงทุน 

 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 5 ครั้ง 
 ตามรายละเอียดดังนี้

 8.5.1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2546 สําหรับกิจการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก

  สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

  • อนุญาตนําคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ เขามาในราชอาณาจักร ไดตามจํานวน และกําหนด
   ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาทีต่ามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

  • ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

  • ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ที่ไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกิน
   รอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการ
   ประกอบกิจการน้ัน และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
   ดังกลาว ผูรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้น ไปหักออก
   จากกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแต
   วันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

  • ยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกจิการท่ีไดรบัการสงเสรมิ ไปรวมคํานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ป

  • อนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจกัรเปนเงินตราตางประเทศได

การประกอบธุรกิจ
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  เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

  • ตองเรงรัดฝกอบรมและสนบัสนุนคนไทยใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื หรอืผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว
   ภายในเวลาที่กําหนด

  • เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

  • มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 238.2 ลานลิตร 
   (เวลาทํางาน 16 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป)

  • บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

  • ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ป

  • ตองตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

  โดยบัตรสงเสริมฉบับนี้ ไดครบอายุในป 2554

 8.5.2 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2548 สาํหรับกิจการผลติน้ําพืชผัก ผลไม บรรจภุาชนะผนึกท่ีโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม
  อมตะนคร

  สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

  • อนุญาตนําคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และกําหนด
   ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาทีต่ามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

  • ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

  • ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสาํหรบักาํไรสุทธ ิทีไ่ดจากการประกอบกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิ มกีาํหนดเวลา 8 ป
   นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลา   
   ที่ไดรบัยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลดงักลาว ผูรบัการสงเสรมิจะไดรบัอนุญาตใหนาํผลขาดทนุประจาํปทีเ่กดิขึน้
   ในระหวางเวลานั้น ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมี
   กาํหนดเวลาไมเกิน 5 ป นบัแตวนัพนกาํหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจากกาํไรสุทธขิองปใดปหนึง่หรอืหลายป
   ก็ได

  • ยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิ ไปรวมคํานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ป

  เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

  • ตองเรงรดัฝกอบรมและสนับสนนุคนไทยใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื  หรอืผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว

   ภายในเวลาที่กําหนด

  • เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

  • มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 144 ลานลิตร 

   (เวลาทํางาน 20 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป)

  • บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

  • ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ป

  • ตองตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

  • ตองมกีารจางบคุลากรท่ีสาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีขึน้ไป  ในดานวทิยาศาสตร หรอืสาขาท่ีเกีย่วของกบั

   เทคโนโลย ีการวิจยัพฒันา หรอืการออกแบบไมนอยกวารอยละ 1 ของจาํนวนแรงงานทัง้หมดในระยะ 3 ปแรก
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8.5.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 สําหรับกิจการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงานแหงใหมในเขต
  อุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

  สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

  • อนุญาตนําคนตางดาว  ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และกําหนด

   ระยะเวลา  ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนญุาตใหทาํงานเฉพาะตาํแหนงหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

  • ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

  • ยกเวนภาษเีงินไดนติบิคุคลสาํหรบักําไรสุทธ ิ ทีไ่ดจากการประกอบกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ป 
   นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่
   ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว ผูรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้น
   ในระหวางเวลานัน้  ไปหกัออกจากกําไรสทุธิทีเ่กิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรบัยกเวนภาษเีงินไดนติบิคุคล มกีาํหนด
   เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

  • ยกเวนไมตองนาํเงนิปนผลจากกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิ  ไปรวมคํานวณเพ่ือเสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ป

  เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

  • ตองเรงรดัฝกอบรมและสนับสนนุคนไทยใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื  หรอืผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว
   ภายในเวลาที่กําหนด

  • เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

  • มีกําลังการผลตินํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 108 ลานลิตร 
   (เวลาทํางาน 16 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป)

  • บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

  • ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน
   สากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป

  • ตองตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

8.5.4 วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 สําหรับกิจการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงานแหงใหมในเขต
  อุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด(มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

  สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

  • อนุญาตนําคนตางดาว  ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน  และกําหนด

   ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาทีต่ามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

  • ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

  • ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสําหรบักาํไรสทุธ ิ ทีไ่ดจากการประกอบกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ป 
   นบัจากวันทีเ่ริม่มรีายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีทีป่ระกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาทีไ่ด
   รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว ผูรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นใน
   ระหวางเวลาน้ัน  ไปหักออกจากกาํไรสุทธิทีเ่กิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคล มกีาํหนด
   เวลาไมเกิน 5 ป  นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

  • ยกเวนไมตองนาํเงนิปนผลจากกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิ  ไปรวมคํานวณเพ่ือเสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ป

  เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

  • ตองเรงรดัฝกอบรมและสนับสนนุคนไทย ใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื หรอืผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว
   ภายในเวลาที่กําหนด

การประกอบธุรกิจ
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  • เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

  • มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 150 ลานลิตร 
   (เวลาทํางาน 20 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป)

  • บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

  • ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน
   สากลอื่น ที่เทียบเทาภายใน 2 ป

  • ตองตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

 8.5.5 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สําหรับกิจการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงานแหงใหม ในทองที่
  จังหวัดสระบุรี

  สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

  • อนุญาตนําคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน  และกําหนด

   ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาทีต่ามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

  • ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

  • ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสาํหรบักาํไรสุทธ ิ ทีไ่ดจากการประกอบกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ป
   นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่
   ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว ผูรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้น
   ในระหวางเวลานั้น ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มี
   กาํหนดเวลาไมเกนิ 5 ป  นบัแตวนัพนกาํหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธขิองปใดปหนึง่หรอืหลายปกไ็ด

  • ยกเวนไมตองนาํเงนิปนผลจากกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิ  ไปรวมคํานวณเพ่ือเสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ป

  เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

  • ตองเรงรัดฝกอบรมและสนบัสนุนคนไทยใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื หรอืผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว
   ภายในเวลาที่กําหนด

  • เครื่องจกัรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

  • มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 116 ลานลิตร 
   (เวลาทํางาน 20 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป)

  • บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

  • ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน

   สากลอื่น ที่เทียบเทาภายใน 2 ป

  • ตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดสระบุรี

8.6 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ทําหนาที่เปนครัวกลางของกลุมโออิชิ ในการคัดเลือก สั่งซื้อ กระจายวัตถุดิบ รวมทั้งแปรรูป
 วัตถุดิบท่ีจําเปนตองรักษาคุณภาพและมาตรฐาน จัดสงใหแกสาขาตาง ๆ  ของรานคาในกลุมโออิชิ นอกจากนี้ ครัวกลาง
 ทําหนาที่ผลิตเบเกอรี่และซูชิทุกชนิด เพื่อสงใหกับรานอาหารในกลุม นอกจากการดําเนินงานดังกลาวแลว  ยังทําหนาที่
 ผลิตเครื่องดื่มชนิดตางๆ ดวย

8.7 ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ

 -ไมมี-



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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9. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย มีทั้งทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอย ใชในการประกอบ
ธุรกิจและทรัพยสินที่ไมมีตัวตน มีมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปรายละเอียดไดดังนี้

9.1 ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน

 กลุมบริษัทมีที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลคาทางบัญชีสุทธิ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ตามรายละเอียดดังนี้

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)

มูลคาทางบัญชีสุทธิ

(ลานบาท)

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

 ที่ดิน รวมเนื้อที่ 61-2-14.60 ไร และสวนปรับปรุงที่ดิน  

 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 ตําบลคลองหนึ่ง  เจาของ 361.96 - ไมมี -

 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

                                                                       รวม  361.96

 อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงานครัวกลาง เจาของ 735.80 - ไมมี -

 นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 2 

 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

 จังหวัดปทุมธานี

 อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงานอมตะนคร เชา 124.62 - ไมมี -

 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 

 จังหวัดชลบุรี

                                                       รวม  860.42

9.2 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

 กลุมบริษัทมีอาคารและสวนปรับปรุงอาคารท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ตามรายละเอียดดังนี้
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9.3 สัญญาเชาพื้นที่

 วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมสีญัญาเชาพืน้ทีใ่นการดําเนินกจิการรานอาหารญ่ีปุนกบัคูสญัญาทีเ่ปนผูประกอบการธุรกิจ
 คาปลีกจํานวน 148 สัญญา ทั้งนี้ สัญญาเชาพื้นที่สวนใหญจะเปนสัญญาเชาระยะสั้น 3 ป และสามารถตออายุสัญญาได
 อีก 3 ป โดยสัญญาสวนใหญจะหมดอายุลงในป 2556 - 2558

9.4 สิทธิการเชาพื้นที่ดําเนินงาน

 พื้นที่ดําเนินงานของกิจการรานอาหารของกลุมบริษัทสวนใหญ จะทําเปนสัญญาเชาระยะเวลาสั้น 3 ป ที่สามารถตออายุ
 การเชาไดอกี 3 ป เพ่ือลดภาระผูกพันและเงนิลงทนุท่ีคอนขางสูงจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการคาท่ีเปล่ียนแปลง
 อยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม มีรานอาหารบางสาขาไดทําสัญญาเชาระยะยาวภายในอาคารและศูนยการคา ซึ่งมีมูลคา
 ทรัพยสินรวมสวนที่ปรับปรุงแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

สาขาเนื้อที่
ระยะเวลาการเชา / 

ปสิ้นสุดสัญญา
มูลคาทางบัญชีสุทธิ

(ลานบาท)
ภาระผูกพัน

ศูนยการคาซีคอนสแควร ชั้น 1

หองที่ 1053 -1054 เนื้อที่ 292.58 ตร.ม.

ศูนยการคาเดอะมอลล งามวงศวาน

หองที่ GFC1A พื้นที่ 220 ตร.ม. และ

หองที่ GFC1B พื้นที่ 101 ตร.ม.

ศูนยการคาเดอะมอลล บางกะป

หองที่ GF-F5A พื้นที่ 300 ตร.ม. และ
หองที่ GF-5B พื้นที่ 52 ตร.ม.

ศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา 
หองที่ G 45 พื้นที่ 160.15 ตร.ม.

ศูนยการคามาบุญครอง 
หองที่ 1 A 08-09 พื้นที่ 97.64 ตร.ม.

ศูนยการคาฟวเจอรปารค-รังสิต
หองที่ B 5 พื้นที่ 134 ตร.ม.

ศูนยการคาเอสพลานาด รัชดาภิเษก

หองที่ B 41 พื้นที่ 288 ตร.ม.

         รวม

ระยะเวลา 21 ป 10 เดือน 

25 วัน / สิ้นสุดป 2567

ระยะเวลา 17 ป 9 เดือน 

10 วัน/ สิ้นสุดป 2562

ระยะเวลา 20 ป 5 เดือน 

15 วัน / สิ้นสุดป 2565

ระยะเวลา 13 ป 1 เดือน 

30 วัน / สิ้นสุดป 2565

ระยะเวลา 7 ป / 
สิ้นสุดป 2556

ระยะเวลา 15 ป 

6 เดือน / สิ้นสุดป 2564

ระยะเวลา 24 ป 

4 วัน / สิ้นสุดป 2574

- ไมมี -

- ไมมี -  

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี -  

- ไมมี - 

 - ไมมี - 

12.61

5.79

18.76

2.79

0.4

7.07

22.83

70.25
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ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ

ประเภท

ประเภท

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)

มูลคาทางบัญชีสุทธิ

(ลานบาท)

มูลคาทางบัญชีสุทธิ

(ลานบาท)

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

 เครื่องมือและเครื่องจักร - เครื่องดื่ม   2,019.37 - ไมมี -

 เครื่องมือและเครื่องจักร - อาหาร  35.13 - ไมมี -

  รวม 2,054.50 

 สวนตกแตง  302.77 - ไมมี -

 ระบบภายใน  312.62 - ไมมี -

  รวม 615.39 

 โรงงานผลติเครื่องดื่มแหงใหม  630.60 - ไมมี -

 ครัวกลาง  49.63 - ไมมี -

 รานอาหารระหวางกอสราง  15.6 - ไมมี -

  รวม 695.83 

9.5 เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชในการผลิต

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เคร่ืองจักรและเคร่ืองจักรหลกั ทีใ่ชในการดาํเนนิงานและผลติสนิคาของกจิการ ประกอบดวย

9.6 สวนตกแตงและระบบภายใน

 สวนตกแตงและระบบภายในท่ีใชในการดาํเนนิธรุกจิของกลุมบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดวย

9.7 ทรัพยสินระหวางติดตั้ง

 ทรพัยสนิระหวางตดิตัง้ของกลุมบริษทัมมีลูคาทางบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ดงัตอไปน้ี

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
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บริษัท
สัดสวน

การถือหุน (%)

 1. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด   ผลิตและจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 99.99

 2. บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด รานอาหารบะหมี่ญี่ปุน 99.99

 3. บริษัท โออิชิ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด รองรับธุรกิจในตางประเทศ 100

 

9.8 ทรัพยสินอื่น

 ทรัพยสินอื่นที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบดวย เครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตงและติดตั้ง เครื่องใชใน     
 รานอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งสิ้น 153.60 ลานบาท

9.9 ทรัพยสินทางปญญา

 ตั้งแตเปดดําเนินการ บริษัท มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และเครื่องหมายบริการ สําหรับผลิตภัณฑและ
 บริการของบรษิทัท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนการรักษาสิทธิและไดรบัความคุมครองดานทรัพยสนิทางปญญาตามกฎหมาย
 โดยมีเครื่องหมายการคา และเครื่องหมายบริการที่สําคัญ คือ “โออิชิ” รวมถึงเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ
 ที่จดทะเบียนทั้งรวมกับและ/หรือแยกกับเครื่องหมาย “โออิชิ” อีกหลากหลายเครื่องหมายไดแก “ชาบูชิ” “ราเมน” “นิกุยะ” 
 “ชาคูลลซา” “คาคาชิ” “ฟรุตโตะ” “โอโนริ” และ “อะมิโน โอเค” เปนตน

9.10 การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทลงทุนในบริษัทยอยที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 3 บริษัท ดังนี้

ประเภทธุรกิจ
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 สําหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายหรือคดีใดๆ 

ที่ตองดวยกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน

 (2) คดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมนีัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได

 (3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

10. ขอพิพาททางกฎหมาย
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11. โครงสรางเงินทุน

รายชื่อผูถือหุน รอยละ

  1.  ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 167,360,199 89.259

  2.  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 6,754,900 3.603

  3.  นายทวีรัตน ปรุงพัฒนสกุล 1,947,000 1.038

  4.  ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 1,548,392 0.826

  5.  THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE 1,160,100 0.619

  6.  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS   

  AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG  1,000,000 0.533

  7.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 641,000 0.342

  8.  นางหทัยรัตน จุฬางกูร 400,000 0.213

  9.  นายสรุพงษ ภูสนาคม 173,000 0.092

 10.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 153,000 0.082

 11.  ผูถือหุนรายยอย 6,362,409 3.393

  รวม 187,500,000 100

11.1 หลักทรัพยของบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ลานบาท เปนทุนเรียกชําระแลวจํานวน 375 ลานบาท แบงเปน
 หุนสามัญจํานวน 187.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2 บาท ทั้งนี้ หุ นสามัญทั้งจํานวนของบริษัท จดทะเบียนใน
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

11.2 ผูถือหุน

 11.2.1  รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ 10 ราย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

 11.2.2  รายละเอียดของกลุมผูถือหุนรายใหญที่ระบุขางตน มีลักษณะเปน Holding Company หรือโดยพฤติการณ
  มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ มีดังตอไปนี้

  1)  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผานบริษัทยอยเกี่ยวกับการผลิตและการ
   จัดจําหนายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล และไมผสมแอลกอฮอล รานอาหารญี่ปุน 

  2) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2555 มีบริษัทที่เกี่ยวของกับนายเจริญ  สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 
   ถือหุนรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 65.89 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
   ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

11.3 นโยบายจายเงินปนผล

 บริษัทและบริษัทยอย มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตาม
 กฎหมายแลวของกลุมบรษิทั หากไมมเีหตจุาํเปนอืน่ใด และการจายเงนิปนผลนัน้ไมมผีลกระทบตอการดาํเนนิงานปกติของ

 กลุมบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและ
 ฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท
 ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุน

จํานวนหุนลําดับที่
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12. โครงสรางการจัดการ

12.1 โครงสรางคณะกรรมการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการ

 บริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และ

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังรายละเอียดตอไปนี้

 12.1.1 คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดจํานวน 12 คน ดังนี้

   1. นายณรงค  ศรีสอาน ประธานกรรมการ

   2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

   3. นายวิกรม  คุมไพโรจน กรรมการอิสระ

   4. นางสาวพจนีย  ธนวรานิช กรรมการอิสระ

   5. นายชัย  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ

   6. นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ

   7. นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการและกรรมการผูจัดการ

   8. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร กรรมการ

   9. นายอวยชัย  ตันทโอภาส กรรมการ

 10. นายพิษณุ  วิเชียรสรรค กรรมการ

 11. นายปณต  สิริวัฒนภักดี กรรมการ

 12. นางสุรียพร  ประดิษฐทัศนีย กรรมการ

 กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เปนดังนี้

 “กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่รวมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษทั ยกเวน นายวิกรม คุมไพโรจน นายชัย จรงุธนาภิบาล 

 นางสาวพจนีย ธนวรานิช และนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล”

  ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่โดยอุทิศเวลา ใชความรู ความสามารถ และประสบการณเพื่อประโยชนตอการดําเนิน

 ธุรกิจของบริษัท รวมถึงใหคําแนะนํา และกํากับดูแลใหบริษัทมีการดําเนินงาน ภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค 

 ขอบงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถอืหุนอยางเครงครดั ตลอดจนพจิารณาความเหมาะสม ใหคาํแนะนาํ และกาํหนดวสิยัทศัน 

 กลยทุธ ตลอดจน เปาหมาย และนโยบายการดาํเนินงานของบรษิทั รวมทัง้ กาํกบั ควบคุม ดแูล การบรหิาร และการดําเนินงาน

 ของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายท่ีกาํหนดไว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมสีวนไดเสียทุกฝาย 

 อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กําหนด และจัดใหมีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน

 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได เพื่อใหการปฏิบัติงาน มีความถูกตอง 

 โปรงใส และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงรับผิดชอบและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง

 เทาเทียม และรกัษาผลประโยชนของผูถอืหุนและผูมสีวนไดเสยีทกุกลุม พรอมท้ังมกีารเปดเผยขอมลูอยางถูกตองครบถวน
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 อีกท้ัง หามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปน

 การแขงขนักบักิจการของบริษทัและบรษิทัยอย รวมถงึในกรณทีีก่รรมการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง หรอืมสีวนไดเสยี 

 หรอือาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอืน่ใดกบับริษทั หรอืบริษทัยอย (ตามขอบงัคบับริษทั กฎหมาย และตามทีส่าํนกังาน

 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย และตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยประกาศกําหนด) มสีวนไดเสยี

 ในเรื่องใดกําหนดใหบุคคลดังกลาว ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

 คณะกรรมการบริษัท  มีอํานาจมอบหมายแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึง ใหเปนกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการอยางหน่ึง

 อยางใดหรือหลายอยาง แทนคณะกรรมการบริษัทได โดยในการมอบอํานาจนั้น จะตองอยูภายใตขอบเขตอํานาจของ

 คณะกรรมการบริษัท และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน 

 โดยกิจการดังตอไปนี้ คณะกรรมการบริษัท จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ

 1. เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองมีมติที่ประชุมผูถือหุน

 2.  การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสีย หรืออยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุ ใหตองได

  รับมติจากที่ประชุมผูถือหุน

 การดําเนินกิจการที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง

 ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังตอไปนี้

 1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหบุคคลอื่น

 2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนมาเปนของบริษัท

 3. การตกลง แกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

  การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

  การแบงผลกําไรขาดทุนกัน

 4. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

 5. การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการออกหุนกู

 6. การเลิกบริษัท

 7. การควบรวมกิจการบรษิัทกับบริษัทอื่น

 8. การใดทีพ่ระราชบัญญตัหิลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 

  ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกําหนดใหตองไดรับมติจาก

  ที่ประชุมผูถือหุน เชน การไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบรษิัทจดทะเบียน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน

 การปฐมนิเทศ

 คณะกรรมการบริษทักําหนดใหมกีารปฐมนเิทศกรรมการใหมทกุคน เพ่ือใหกรรมการใหมรบัทราบความคาดหวัง ทีบ่ริษทั

 มีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจน

 สรางความรู ความเขาใจในธุรกิจและการดาํเนินงาน รวมถึงการเย่ียมชมหนวยปฏิบตักิารดานตางๆ ของบริษทัเพ่ือเตรียม

 ความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ

 การพัฒนากรรมการ

 บริษทัมีนโยบายสงเสริม และสนบัสนุนใหกรรมการของบริษทัทุกคนเขารวมการสมัมนา และศึกษาในหลกัสูตรการอบรม

 ตางๆ ที่เปนประโยชน  ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) หรือ IOD 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือองคกรอิสระตางๆ เพื่อเสริมสรางความรู และเปนประโยชนตอการปฎิบัติหนาที่

 ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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โครงสรางการจัดการ

 โดยในป 2555 นายอวยชยั ตนัทโอภาสไดเขาอบรมในหลกัสูตร Role of the Chairman Program หรือ RCP รุนที ่29/2555 
 ซึ่งจัดโดย IOD และนายวิกรม คุมไพโรจน ไดเขาอบรมประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 14/2555 ของ
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

  12.1.2 คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดจํานวน 9 คน ดังนี้

 1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการบริหาร

 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหาร

 4. นายพิษณุ วิเชียรสรรค กรรมการบริหาร

 5. นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย กรรมการบริหาร

 6. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการบริหาร

 7. นายไพบูลย คุจารีวณิช กรรมการบริหาร

 8. นายไพศาล อาวสถาพร กรรมการบริหาร

 9. นายอนิรุทธิ์ มหธร กรรมการบริหาร 

 ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. ใหคณะกรรมการบริหาร  มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข 
  กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท เวนแตรายการที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน

 2. มอีาํนาจจดัทาํ เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกจิ และกลยทุธทางธุรกจิของบรษิทั  ตอคณะกรรมการบรษิทั

 3. กาํหนดแผนธรุกิจ อาํนาจการบริหารงาน กาํหนดงบประมาณสาํหรบัประกอบธรุกจิประจาํป และงบประมาณรายจาย
  ประจําป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  และดําเนินการตามแผน และกลยุทธทางธุรกิจโดย
  สอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการบริษัท

 4. ควบคมุดูแลการดาํเนินธุรกิจของบรษิทัและบรษิทัยอย ใหเปนไปตามนโยบายทางธรุกิจ เปาหมาย แผนการดาํเนินงาน 
  กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตางๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปอยาง
  มีประสิทธิภาพและเอื้อตอสภาพธุรกิจ

 5. มอีาํนาจดําเนนิกจิการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานทัว่ไปของบรษิทั โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอยีดของการคดัเลอืก 
  การฝกอบรม การวาจาง และการเลกิจางของพนกังานของบริษทั ยกเวน ตาํแหนงต้ังแตผูชวยกรรมการผูจดัการข้ึนไป

 6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเขาทําธุรกรรมและดําเนินการตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้

  6.1  อนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การเขาเปนผูคํ้าประกัน และการใชจายเงินเพื่อเขาทํา

    ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชนการจายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา การสั่งซื้อสินคา เครื่องจักร 
    อุปกรณ และวตัถุดิบ และการใชจายเงินเพื่อการดําเนินงานตางๆ เปนตน

  6.2  อนุมัติงบประมาณประจําปของบริษัทยอย
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  ทั้งนี้ อํานาจในการดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุขางตนใหเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้

  1. กรณีการส่ังซ้ือวัตถุดิบหลัก ใหคณะกรรมการบริหารอนุมัติไดไมเกินคร้ังละ 1,000,000,000.- บาท (หน่ึงพันลาน
   บาทถวน) 

  2. กรณีอืน่ๆ นอกเหนอืจากการสัง่ซ้ือวัตถุดบิหลัก ใหคณะกรรมการบริหารอนุมตัไิดไมเกินคร้ังละ 100,000,000.- บาท
   (หนึ่งรอยลานบาทถวน) หรือจํานวนเทียบเทา หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเวน การตัด
   จําหนายทรัพยสิน ใหคณะกรรมการบริหารอนุมัติไดไมเกินครั้งละ 10,000,000.- บาท (สิบลานบาทถวน) และ
   การจายเงนิคารับรอง การกศุล และสนิคาเผยแพร ใหคณะกรรมการบรหิารอนุมตัไิดไมเกินครัง้ละ 3,000,000.- บาท 
   (สามลานบาทถวน) 

   7. มอีาํนาจพจิารณาอนมุตักิารเปดบัญชเีงินฝากกบัสถาบนัการเงินในประเทศ รวมท้ังการกาํหนดผูมอีํานาจสัง่จายเงนิ
  จากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท

   8. มอีาํนาจพจิารณาอนมุตังิบประมาณการข้ึนเงินเดอืน หรอืปรบัระดบัเงนิเดอืนพนักงานประจาํป และการจายเงนิรางวลั
  ประจําป (เงินโบนัส) ใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ยกเวน ตําแหนงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป

   9. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 10. มอีาํนาจคดัเลือก วาจาง เลิกจาง เล่ือนตําแหนง ลงโทษทางวนิยั โยกยาย ปรับระดบั ขึน้เงินเดือน ปรับอัตราเงนิเดือน 
  กําหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชนอยางอ่ืน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอ่ืนของพนักงาน
  ของบริษัทในทุกตําแหนง ยกเวน ตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป และใหมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการ        
  ผูจัดการ หรือผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนของบริษัท เปนผูมีอํานาจแทนบริษัทในการลงนามในสัญญาจาง
  ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 11. อนุมัติการแตงตั้งผูแทนของบริษัทเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการในบริษัทยอย เพื่อควบคุม
  ดูแลการบริหารงานตางๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากบริษัท ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดรับประโยชนสูงสุด

 12. กํากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท และอาจแตงต้ังหรือมอบหมาย หรือมอบอํานาจ
  ใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารได ตามที่เห็นสมควร  
  เชน แตงต้ังคณะอนกุรรมการในการจดัหาวตัถุดบิหลัก แตงต้ังคณะอนกุรรมการในการพจิารณาการขึน้เงินเดือนหรอื
  การกําหนดเงินโบนัสแกพนักงาน ยกเวน ตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป แตงต้ังคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 
  ทีม่คีวามรู ความเชีย่วชาญในกจิการเฉพาะทาง เพ่ือบริหาร และกล่ันกรองกจิการงาน  กอนท่ีจะนําเสนอตอคณะกรรมการ
  บริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขขอบเขตแหงการมอบอํานาจนั้นๆ ได

 13. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 อนึง่ การอนมุตัริายการดังกลาวขางตน จะตองไมมลีกัษณะเปนการอนมุตักิารเขาทาํรายการท่ีทาํใหคณะกรรมการบรหิาร
 หรือผูรบัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตักิารเขาทํารายการทีต่น หรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง หรือ

 มสีวนไดเสยี หรอือาจมีความขดัแยงทางผลประโยชนอืน่ใด (ตามขอบงัคบับรษิทั และตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
 หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวน 
 เปนการอนุมัติการเขาทํารายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว ทั้งน้ี 
 กรรมการบรหิารท่ีมสีวนไดเสียในเรือ่งดังกลาว ไมมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งน้ัน โดยคณะกรรมการมอีาํนาจในการ
 แกไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไดตามที่จําเปนหรือเห็นสมควร
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 12.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดจํานวน 3 คน ดังนี้

 (1) นายวิกรม คุมไพโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ

 (2) นางสาวพจนีย ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ

 (3) นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

 หมายเหตุ   นางสาวพจนีย ธนวรานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณ  

    ในการสอบทานงบการเงิน

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และหากกรรมการตรวจสอบพนจากตาํแหนงตามวาระ อาจไดรบั

 การแตงตั้งใหมอีกได

 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหนง ใหยืน่ใบลาออกตอประธานกรรมการบริษทั  และใหคณะกรรมการบรษิทั

 เปนผูอนุมัติ

 เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหนง หรอืมีเหตใุดทีก่รรมการตรวจสอบไมสามารถอยูจนครบวาระได มผีล

 ใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนท่ีกําหนดไว คณะกรรมการบริษัทตองแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวน

 อยางชาภายใน 3 เดือน นับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน

 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตองอยูรักษาการ     

 ในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารับหนาที่

 ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

 2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

  ทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธผิล และพจิารณาความเปนอสิระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหน็ชอบ

  ในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหวัหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอืน่ใดท่ีรบัผิดชอบเกีย่วกบั

  การตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัตติามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ

  กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

 4. พจิารณา คดัเลือก เสนอแตงตัง้บคุคล  ซึง่มคีวามเปนอสิระเพ่ือทําหนาทีเ่ปนผูสอบบัญชขีองบรษิทั และเสนอคาตอบแทน

  ของบคุคลดงักลาว รวมทัง้เขารวมประชุมกบัผูสอบบญัชโีดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง

 5. พจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยงทางผลประโยชน  ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

  ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท

 6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง

  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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 12.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด จํานวน 9 คน ดังนี้

 (1) นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 (2) นายพิษณุ วิเชียรสรรค กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 (3) นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย กรรมการบริหารความเสี่ยง

 (4) นายไพบูลย คุจารีวณิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

 (5) นายไพศาล อาวสถาพร กรรมการบริหารความเสี่ยง

 (6) นายอนิรุทธิ์ มหธร กรรมการบริหารความเสี่ยง

 (7) นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

 (8) นายกติติ อนุตรเศรษฐ กรรมการบริหารความเสี่ยง

 (9) นางจิตเกษม หมูมิ่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. กาํหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยใหครอบคลมุความเสีย่ง
  หลักของธุรกิจ เชน ความเสี่ยงจากธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)

 2. เสนอตอกรรมการผูจัดการ เพื่อแตงตั้งคณะทํางานในการบริหารความเส่ียงแตละประเภท โดยใหรายงานตรงตอ 
  คณะกรรมการชุดนี้

 3. จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยเปาหมายของบริษัท ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  หลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ และแผนปฏิบัติการเพื่อ
  ปองกัน หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยง

 4. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และใหไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร

 5. ทบทวนความเพียงพอของกรมธรรมประกันภัยและประกันชีวิตตาง ๆ

 6. ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท ตลอดจนกระบวนการบงชี้และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

 7. ใหคําปรึกษา คําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง

 8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน

 9. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

 12.1.5 คณะกรรมการสรรหา

 คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด จํานวน 3 คน ดังนี้

 (1) นายวิกรม คุมไพโรจน ประธานกรรมการสรรหา

 (2) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการสรรหา

 (3) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสรรหา
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 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

 1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท 
  และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตามแตกรณี

 2. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง ตั้งแตระดับผูชวยกรรมการ
  ผูจัดการขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมัติ

 3. กาํหนดวธิกีารและหลกัเกณฑการสรรหากรรมการ และผูบรหิารของบรษิทัตัง้แตระดับผูชวยกรรมการผูจดัการขึน้ไป

 4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนมอบหมาย

 12.1.6 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด จํานวน 5 คน ดังนี้

 (1) นายณรงค ศรีสอาน ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

 (2) นายวิกรม คุมไพโรจน กรรมการกําหนดคาตอบแทน

 (3) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการกําหนดคาตอบแทน

 (4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการกําหนดคาตอบแทน

 (5) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการกําหนดคาตอบแทน

 ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

 1. กําหนดอัตราการจายผลตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ ใหกับคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อผานการพิจารณาของ
  คณะกรรมการบริษัท กอนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

 2. กําหนดอัตราการจายผลตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ ใหกับผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการ
  เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

 3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนมอบหมาย

 นโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทมีดังนี้

 1. เปรียบเทยีบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 

 2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย 

 3. พิจารณาถึงภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะ

 12.1.7 เลขานุการบริษัท

 ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบรษิทั ไดแตงตัง้นายไพบลูย คจุารวีณชิ ใหดาํรงตาํแหนงเปนเลขานกุารบริษทั

 ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. มีอํานาจหนาที่ในการติดตอและลงนามในเอกสาร ที่จะแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 2. มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ตามพระบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 และตามท่ีกําหนดโดย
  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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 12.1.8 คณะผูบริหาร

 บริษัทมีผูบริหาร (1)  จํานวน 16 คน ประกอบดวย

 (1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการผูจัดการ

 (2) นายไพบูลย คุจารีวณิช รองกรรมการผูจัดการ

 (3) นายไพศาล อาวสถาพร รองกรรมการผูจัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร

 (4) นายอนิรุทธิ์ มหธร รองกรรมการผูจัดการ-ฝายขายและการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

 (5) นายสงวน พงษหวาน ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน

 (6) นายสมศักดิ์ อัศวธีรากุล ผูอํานวยการฝายบัญชี

 (7) นายธานี  พรพิสุทธิ์ศักดิ์  ผูจัดการทั่วไปโรงงาน

 (8) นายสุธี  ธรรมสิทธิ์บูรณ  ผูอํานวยการการตลาด สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

 (9) นางสาวธัชนันท  มาโนชนฤมล ผูอํานวยการฝายพัฒนาการขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

 (10) นางวรรณศรี บุญเอกบุศย ผูอํานวยการฝายบริหารการเงิน

 (11) นางจิตเกษม หมูมิ่ง ผูอํานวยการฝายการเงิน

 (12) นายนิรุธ ศรีพวาทกุล ผูอํานวยการการตลาดอาหาร สายงานธุรกิจอาหาร

 (13) นายหทัยสรรค  ฤดีวงศ ผูอํานวยการฝายขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

 (14) นายชนาวุฒิ นาคเวก ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย

 (15) นายกิตติ อนุตรเศษฐ ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 (16) นางชนกกานต โยธาประเสริฐ ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ

 หมายเหตุ

 (1) ผูบริหาร ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยรายชื่อกรรมการบริษัท
  แสดงในขอ 12.1.1 แลว

 ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ

 1. รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท กํากับดูแลการดําเนินกิจการ และการบริหารงานประจําตาม
  นโยบายของบริษัท ใหเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
  คณะกรรมการบริหารไดกําหนดไว

 2. ประสานงานกบัหวัหนาหนวยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหการดําเนินการทางธรุกจิ 
  รวมทัง้การบริหารความเส่ียงของบริษทัเปนไปตามวตัถปุระสงคและขอบงัคับของบรษิทั ตลอดจนมติทีป่ระชมุผูถอืหุน 
  มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล

 3. กาํกบั ดแูล และสนบัสนนุใหเกดิประสทิธภิาพในการบริหารจดัการทรพัยากรมนษุย ทีส่อดคลองกบัทศิทางธรุกจิของ
  บริษัท โดยครอบคลุมอํานาจและความรับผิดชอบดังนี้

  3.1 นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
   ของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร รวมถึงการวางแผนอัตรากําลังการ
   วางแผนและกําหนดอตัราการวาจาง การกาํหนดโครงสรางคาตอบแทนและสวสัดกิาร สาํหรบัพนกังานทกุระดบั
   และการกําหนดวธิกีารและหลกัเกณฑการสรรหาพนกังานของบรษิทั ตัง้แตระดบัผูอาํนวยการหรอืผูจดัการทัว่ไป
   โรงงานลงไป



โครงสรางการจัดการ

  3.2 อนมุตัแินวทางการประเมนิผลการปฏิบตังิาน การโยกยายหมนุเวยีน  การพัฒนาบคุลากร และการสรางบคุลากร
   ทดแทนขององคกร

  3.3 อนุมัติการวาจางพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย การเลื่อนตําแหนง การปรับระดับ การปรับเงินเดือน 
   การลงโทษทางวินัย การเกษียณ และการตออายุการทํางาน สําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ตั้งแต
   ระดับผูอํานวยการ หรือผูจัดการทั่วไปโรงงานลงไป 

  3.4 อนุมัติการโยกยาย สับเปลี่ยน หมุนเวียนภายในบริษัทและระหวางบริษัทกับบริษัทยอย และผลการประเมิน
   การปฏิบัติงานของพนักงาน ตั้งแตระดับผูอํานวยการหรือผูจัดการทั่วไปโรงงานลงไป

  3.5 อนุมัติการฝกอบรมพนักงาน

  อนึง่ การแตงตัง้ โยกยาย เลกิจาง และการประเมนิผลงานหวัหนาหนวยตรวจสอบภายใน จะตองไดรบัความเหน็ชอบ
  จากคณะกรรมการตรวจสอบเทานั้น

 4. พิจารณาอนุมัติสั่งจายเงินเพื่อการทําธุรกรรมของบริษัท ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว

 5. มอบหมายใหบคุคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายคน กระทําการอยางหน่ึงอยางใดแทนตามทีเ่ห็นสมควรได ภายในขอบเขต
  แหงอาํนาจท่ีไดรบั โดยการมอบหมายดงักลาว ตองไมขดั หรอืแยงกบัคาํสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการ
  บริหารไดกําหนดไว

 6. มอีาํนาจอ่ืนๆ ตามทีข่อบงัคับการทํางานไดกาํหนดไว และใหรวมถงึอาํนาจในการดําเนินงานของบรษิทั ตามทีท่ีป่ระชมุ
  คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหารมอบหมาย

 ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการเขาทํารายการท่ีทําใหกรรมการผูจัดการ
 หรือผูรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
 อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชนอืน่ใดกับบริษทัหรือบริษทัยอย ซึง่การอนมุตัริายการในลกัษณะดงักลาว  จะตองเสนอตอ
 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
 หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือ
 กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด

 คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ และผูบริหาร และใหมีการประเมินผลการ
 ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารเปนประจําทุกป กรรมการผูจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
 ตั้งแตระดับผูอํานวยการลงไปตามลําดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและ
 แผนงานประจําป เพ่ือพิจารณากาํหนดคาตอบแทน  และมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม โดยขออนุมตัจิากท่ีประชุมคณะกรรมการ

 บริหาร และคณะกรรมการบริษัท

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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โครงสรางองคกร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ
(แมทธิว  กิจโอธาน)

ผูอํานวยการ
ฝายบัญชี

ผูจัดการ
ทั่วไป
โรงงาน

ผูชวย
ผูจัดการ
โรงงาน

ผูอํานวยการ
การตลาด

ผูอํานวยการ
ฝายการเงิน

ผูอํานวยการ
ฝายทรัพยากร

มนุษย

ผูอํานวยการ
ฝายขาย

ผูอํานวยการ
ฝายจัดซื้อ

ผูอํานวยการ
ฝายบริหาร
การเงิน

ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนา
การขาย

ผูชวย
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการ

ผูอํานวยการ
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบ

ภายใน

ผูอํานวยการ
การตลาด

ผูชวย
ผูอํานวยการ

ฝายพัฒนาโครงการ

รองกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจเครื่องดื่ม
(อนิรุทธิ์ มหธร)

รองกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจอาหาร

(ไพศาล  อาวสถาพร)

รองกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจเครื่องดื่ม

(ไพบูลย  คุจารีวณิช)

คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

รายงานประจําป 2555
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โครงสรางการจัดการ

12.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูบริหาร

 12.2.1 กรณทีีก่รรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารครบวาระ และ/หรอืมตีาํแหนง
   วางลงดวยเหตุอื่น

   คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรรหากรรมการทดแทน  โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู
   ความสามารถ และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
   บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
   กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ เพือ่ประโยชนตอการดําเนนิงานของบริษทัใหมปีระสิทธภิาพ จากนัน้จงึนําเสนอท่ีประชุม
   คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี ทั้งนี้ การแตงตั้งโดยท่ีประชุมผูถือหุน
   เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

   1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

   2. ผูถอืหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงทีม่อียูทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลายคนเปนกรรมการ
    ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

   3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
    ที่จะพึงมีหรือพึงเลือกไดในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
    เทากันเกินจํานวนกรรมการที่พึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

   สาํหรับการสรรหาคัดเลอืกบุคคลเขาดาํรงตําแหนงผูบรหิาร คณะกรรมการสรรหาจดัใหมกีารติดตามความคบืหนา
   แผนสืบทอดตําแหนงที่ครอบคลุมตําแหนงกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมั่นใจวาบริษัท
   มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหนงที่สําคัญตอไปในอนาคต

 12.2.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

   บรษิทัไดกาํหนดหลกัเกณฑในการคดัเลอืกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จากคณุสมบตัขิองผูทีจ่ะไดรบั
   การแตงตั้งเขาเปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตองมีคุณสมบัติในวาระการดํารงตําแหนงดังนี้

   1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
    ความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
    ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวย

   2. ไมเปน หรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ไดเงินเดือนประจํา
    จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ นิติบุคคลที่อาจมี
    ความขัดแยง กจิการท่ีมอีาํนาจควบคุมกิจการอ่ืนๆ ทีก่ลาวขางตน หรือไมเปนหรอืเคยเปนผูมอีํานาจควบคุม
    ในกิจการที่กลาวขางตน เวนแตไดพนจากลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง

   3. ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หุนสวน หรือผูมีอํานาจควบคุมของกิจการที่มี หรือ
    เคยมีความสมัพนัธทางธรุกิจหรือใหบรกิารทางวชิาชพีกับบรษิทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม บรษิทัยอย
    ในลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือผูมีอํานาจควบคุมในกิจการท่ีกลาว
    ขางตน ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน เวนแตไดพนจากลักษณะดังกลาว
    ไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง โดยความสัมพันธดังกลาว หมายความถึงความสัมพันธดังตอไปนี้

    (1) รายการทีเ่ปนธุรกรรมปกต ิรายการเชา/ใหเชาอสงัหารมิทรพัย รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย/บริการ รายการ
     ใหหรอืรบัความชวยเหลือทางการเงิน มลูคารายการต้ังแต 20 ลานบาท หรอืตัง้แตรอยละ 3 ของสนิทรพัย
     ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแลวแตจํานวนใดตํ่ากวา
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    (2) การใหบริการทางวิชาชีพอื่น นอกจากการใหบริการดานสอบบัญชี เชน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
     กฎหมาย การประเมินราคาทรัพยสิน มูลคารายการเกิน 2 ลานบาทตอป

     ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพดังกลาวขางตน ตองไดรับอนุมัติโดยมีมติเปน
     เอกฉันทจากคณะกรรมการบริษัทเสียกอน เพื่อใหมั่นใจวามีความจําเปนและสมควร และใหเปดเผย
     ความสมัพนัธดงักลาวของกรรมการอสิระรายท่ีเกีย่วของ ในแบบแสดงรายการขอมลูประจาํป (แบบ 56-1)/ 
     รายงานประจาํป (แบบ 56-2) / หนังสือเชิญประชุม (กรณีตอวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ
     รายที่เกี่ยวของ)

   4. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 
    ผูถือหุนรายใหญ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง หรือผูมีอํานาจควบคุมในกิจการท่ีกลาวขางตน รวมทั้ง
    ไมเปนผูถอืหุนรายใหญ กรรมการ ผูบรหิาร ผูมอีาํนาจควบคุม หรอืหุนสวนของสํานกังานสอบบัญชทีีม่ผีูสอบ
    บัญชีดังกลาวสังกัดอยู เวนแตไดพนจากลักษณะดังกลาวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง

   5. ไมมคีวามสมัพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ปนบิดามารดา คูสมรส 
    พีน่อง และบตุร รวมทัง้คูสมรสของบุตรของผูบรหิาร ผูถอืหุนรายใหญ ผูมอีาํนาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดรบั
    การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

   6. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังเพื่อเปนตัวแทนกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนท่ีเปน
    ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

   7. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระในเรื่องที่เกี่ยวของได

   8. กรณีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจเรื่องการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 
    บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจ
    ในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) สามารถทําได โดยกรรมการอิสระรายน้ันตองไมเปนกรรมการ
    ตรวจสอบดวย

   9. สามารถดํารงตําแหนงกรรมการอสิระในบรษิทัใหญ บรษิทัยอย และบรษิทัยอยลาํดับเดยีวกนั แตตองเปดเผย
    ขอมูลเก่ียวกับการดาํรงตาํแหนงกรรมการอสิระในบริษทัเหลาน้ัน และคาตอบแทนรวมท่ีไดรบัในแบบแสดง
    รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)

12.3 การกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษทั ไดใหความสาํคัญอยางย่ิงกับการบรหิาร  และดําเนินงานโดยยึดม่ันในความซ่ือตรงและโปรงใส โดย
 ไดถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่ตลาดหลักทรัพยฯ และ/
 หรอืหนวยงานกํากบัดแูลท่ีเกีย่วของกําหนดไวอยางเครงครัด นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั  ไดพจิารณากําหนดนโยบาย
 กาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีใหสอดคลองกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ เพือ่ความโปรงใสในการดําเนนิงาน และเปนการเพิม่
 ความเช่ือม่ันใหกบัผูถือหุน ผูลงทุนท่ัวไป และผูเก่ียวของทุกฝาย โดยความมุงหวังท่ีจะยกระดับการกํากับดูแลกิจการของ

 บริษทั ใหทดัเทียมกับบริษทัช้ันนําอ่ืนๆ ทัง้น้ี เพ่ือผลสัมฤทธ์ิสดุทายอันไดแก การบรรลถุงึเปาหมายในการดาํเนินธุรกิจและ 
 การเจรญิเตบิโตอยางยัง่ยนืของบรษิทั รวมถงึมกีารทบทวน ประเมนิผลการปฏบิตั ิเพือ่นาํมาพจิารณาปรบัปรงุใหเหมาะสม
  รวมถึงจัดทําเปนรายงานการกํากับดูแลกิจการ และเปดเผยไวในรายงานประจําปดวย

 



รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร



13. รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทัและผูบรหิาร

 1. นายณรงค ศรีสอาน              อายุ  85 ป

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
(เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

วัน / เดือน / ปเกิด • 05/05/2471 

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  • ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   -   Director Accreditation Program (DAP) ป 2547

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

2549 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  และกรรมการบริหาร 
   บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน))

2546 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน)

2547 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

2549 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ 
   บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด

2547 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  กลุมบริษัทสุราบางยี่ขัน

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  International Beverage Holdings Limited 

ปจจุบัน • กรรมการ  International Beverage Holdings (UK) Limited

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท ธนากรผลิตภัณฑนํ้ามันพืช จํากัด

2547 - ม.ค. 2556 • ประธานกรรมการ  บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จํากัด

2541 - เม.ย. 2554 • กรรมการอิสระ  บริษัท ทรู คอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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 2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี              อายุ  38 ป

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
(เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

วัน / เดือน / ปเกิด • 20/01/2518 

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง

  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

  • ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร  การเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

  • ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   -   Director Accreditation Program (DAP) ป 2547

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

2549 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการสรรหา 
   และกรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

2549 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

2549 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

2550 - ปจจุบัน • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)

2550 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

2551 - ปจจุบัน • กรรมการผูอํานวยการใหญ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2546 - 2551 • กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2547 - ปจจุบัน • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  บริษัท คอสมอส  บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด

2547 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  บริษัท ทศภาค จํากัด

2547 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  กลุมบริษัทสุรากระทิงแดง 

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท เบียรชาง จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด จํากัด

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท ถงัไมโอคไทย จํากัด

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการบรษิทัและผูบรหิาร



รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

51

ประสบการณทํางาน 

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยโมลาส จํากัด

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จํากัด

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท อาหารเสริม จํากัด

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด

2555 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บรษิัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด  (เดิมชื่อบริษัท ปอมทิพย จํากัด)

ปจจุบัน • กรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร International Beverage Holdings Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  Best Spirits Company Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  Blairmhor Distillers Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  Blairmhor Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  InterBev (Singapore) Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  International Beverage Holdings (China) Ltd.

ปจจุบัน • กรรมการ  International Beverage Holdings (UK) Limited 

ปจจุบัน • กรรมการ  Inver House Distillers Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  Super Brands Company Pte. Ltd.

ปจจุบัน • กรรมการ  Beer Chang International Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  InterBev Investment Limited

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ คนที่ 4 รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1  
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  

   กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด
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ประสบการณทํางาน 

ปจจุบัน • กรรมการ  Great Brands Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท จุฬา ยูไนเต็ด จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท อเดลฟอส จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ปฐมภักดี จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท สปอรต แอนด รคีรีเอชั่น แมนเนจเมนท จํากัด

2551 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

2551 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

2551 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด

2544 - ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

  

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการบรษิทัและผูบรหิาร



รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

53

 3. นายวิกรม  คุมไพโรจน             อายุ  67 ป

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

วัน / เดือน / ปเกิด • 23/01/2489 

คุณวุฒิทางการศึกษา  • อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  • ปริญญาโท (M.A.) และปริญญาเอก (Ph.D.) 
   สาขาวิชาประวัติศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ 
   Michigan State University USA

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   สาขา Humanities, Schiller International University, London, UK

  • ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 63/2550

   - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 14/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
    (วตท.)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

2550 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2550 - ปจจุบัน • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการคาอังกฤษ - ไทย

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
   (เดิมชื่อ บริษัท ดรากอน วัน จํากัด (มหาชน))

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  บริษัท สปอรต แอนด รีครีเอชั่น แมนเนจเมนทจํากัด

2548 และ 2550 - 2551 • กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

2546 - 2549 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 

   เอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอรแลนด
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 4. นางสาวพจนีย  ธนวรานิช              อายุ  67 ป

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วัน / เดือน / ปเกิด • 13/09/2489

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  • ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) 
   Syracuse University U.S.A. (ดวยทุน USAID)

  • ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง 
    Swiss Insurance Training Center, Switzerland  (ดวยทุน Swiss Re)

  • ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
   Australian Management College, Australia (ดวยทุน COLOMBO)

  • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุนที่ 18) สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 42

  • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 17/2545

   -  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 13/2549

   -  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุนที่ 4/2550

   -  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 32/2553

   -  หลักสูตร Financial Institutions  Governance Program (FGP) รุนที่ 2/2554

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 8

  • วุฒิบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย สถาบันวิทยาการการคา รุนที่ 3

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการอิสระ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ปจจุบัน • ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ
   และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
   บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการบรษิทัและผูบรหิาร
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ประสบการณทํางาน 

ปจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) 
   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ปจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล  กระทรวงพาณิชย

ปจจุบัน • กรรมการและเหรัญญิก  มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร

ปจจุบัน • ผูทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

ปจจุบัน • กรรมการอิสระ บริษัทไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

2549 - 2551 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (ไมใชตําแหนงทางการเมือง) 
   กระทรวงพาณิชย 

2549 - 2551 • รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

2549 - 2552 • ที่ปรึกษา  คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 

2544 - 2551 • กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

2545 - 2550 • ประธานกรรมการ  สถาบันประกันภัยไทย

2544 - 2549 • อธิบดีกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย
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 5. นายชัย  จรุงธนาภิบาล              อายุ  58 ป

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน / เดือน / ปเกิด • 25/11/2497

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  • ปริญญาโทบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  • ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)

   -  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่  29/2546

   - Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 24/2548

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

2550 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2550 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

2547 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)

2546 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ บริษัท สยาม ฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

2545 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ จํากัด (มหาชน)

2543 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

 2
55

5

57

 6. นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล            อายุ  69 ป

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา 

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

วัน / เดือน / ปเกิด • 22/06/2486

คุณวุฒิทางการศึกษา  • นิติศาสตรบัณฑิต LL.B  (เกียรตินิยมอันดับ 2)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอรค) สหรัฐอเมริกา

  •   เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

  •   ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - Finance for Non-Finance Director (FND) ป 2547

   - Director Accreditation Program  (DAP) ป 2548

   - Board Failure and How to Improving the Quality of Financial Reporting ป 2547

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

2553 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ  กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2553 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และสรรหา 
   บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

2555 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
   ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

2552 - ปจจุบัน • กรรมการสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2550 - ปจจุบัน • กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานกฎหมาย 

   สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา กระทรวงพาณิชย

2544 - ปจจุบัน • อาจารยบรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2535 - ปจจุบัน • ผูบรรยายสํานักอบรมศึกษา กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิตยสภา

2532 - ปจจุบัน • กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กรรมการรางกฎหมาย) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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 7. นายแมทธิว  กิจโอธาน              อายุ  47 ป

กรรมการ กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร 

(เปนกรรมการผุมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

วัน / เดือน / ปเกิด • 03/07/2509

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร   University of Toronto ประเทศแคนาดา

  • ปริญญาโท สาขาการจัดการ Imperial College (Management School), 
   University of London  ประเทศอังกฤษ

  • ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - Director Accreditation Program (DAP) ป 2549

   - Directors Certification Program (DCP) ป 2550

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

2553 - ปจจุบัน • กรรมการ กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2553 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการผูจัดการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

2553 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการผูจัดการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  Oishi International Holdings Limited

2552 - ปจจุบัน • ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการ  International Beverage Holdings Limited 

ปจจุบัน • กรรมการ  Best Spirits Company Limited 

ปจจุบัน • กรรมการ  Blairmhor Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  InterBev (Cambodia) Company Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  InterBev (Singapore) Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

ปจจุบัน • กรรมการ  International Beverage Holdings (UK) Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  Inver House Distillers Limited

ปจจุบัน •  กรรมการ  International Beverage Holdings (China) Limited

ปจจุบัน •  กรรมการ  InterBev Trading (China) Limited

ปจจุบัน •  กรรมการ  International Beverage Trading (Limited)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
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ประสบการณทํางาน 

ปจจุบัน •  กรรมการ  บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน •  กรรมการ  บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน •  กรรมการอิสระ บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)

2549 - 2552 •  กรรมการ และประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ  
   บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2547 - 2549 • Vice President, Business Management, Asia Pacific 
   Gillette Asia Pacific Group ประเทศสิงคโปร
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 8. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร              อายุ  59 ป

กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร 
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
(เปนกรรมการผูมอีาํนาจลงนามผูกพนับรษิทั)

วัน / เดือน / ปเกิด • 01/07/2497

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  • วุฒิบัตรคอมพิวเตอรบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  • Mini MBA สาขา Leadership  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  • ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - Directors Certification Program ป 2546

   - DCP Refresher Course รุนที่ 2/2548

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

2549 - ปจจุบัน • กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
    บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2549 - ปจจุบัน •  รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

2549 - ปจจุบัน •  รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

ปจจุบัน •  กรรมการ  Oishi International Holdings Limited

2550 - ปจจุบัน •  กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

2550 - ปจจุบัน •  กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)

2550 - ปจจุบัน •  กรรมการ  บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด

2553 - ปจจุบัน •  กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ 
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2546 - 2553 •  กรรมการ และกรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ  
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2547 - ปจจุบัน •  กรรมการรองกรรมการผูจัดการ  บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด

ปจจุบัน •  รองประธานกรรมการ  กลุมบริษัทสุราบางยี่ขัน

ปจจุบัน •  รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
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ประสบการณทํางาน 

ปจจุบัน •  กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด

ปจจุบัน •  กรรมการ  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ถังไมโอคไทย จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ไทยโมลาส จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท อาหารเสริม จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท เบียรอาชา จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จํากัด

2551 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ คนที่ 2  บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  International Beverage Holdings Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  Blairmhor Distillers Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  Blairmhor Limited

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  International Beverage Holdings (China) Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  International Beverage Holdings (UK) Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  Inver House Distillers Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  Beer Chang International Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  InterBev Investment Limited

ปจจุบัน • กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2  และกรรมการบริหารความเสี่ยง
   บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษทั เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  Great Brands Limited

2554 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการบริหาร  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการบริหาร         
   บริษัท แผนดินทองพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ปจจบุัน • กรรมการ  บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท อเดลฟอส จํากัด
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 9. นายอวยชัย  ตันทโอภาส              อายุ  64 ป

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
(เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

วัน / เดือน / ปเกิด • 17/05/2492

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี Accounting St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  • เกียรติบัตรหลักสูตร  Advance Management Program European Institute 
   of Business Administration (INSEAD) ประเทศฝรั่งเศส

  • ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - Directors  Accreditation  Program ป 2547

   -  Directors Certification  Program (DCP)  ป 2550

   -  Role of Chairman Program รุนที่ 29/2555

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

2553 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2548 - 2553 • กรรมการ และกรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ  

   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท นํายุค จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท นําเมือง จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท นําทิพย จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท นํานคร จํากัด

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ คนที่ 1  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ คนที่ 1  บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
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ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จํากัด 

2555 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  
   บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ปอมทิพย จํากัด)

ปจจุบัน • กรรมการ  Blairmhor Distillers Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  Blairmhor Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  InterBev (Singapore) Limited

2538 - 2545 • ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด

2537 - 2538 • กรรมการผูจัดการ  บริษัท สารินพรอพเพอรตี้ จํากัด

2531 - 2537 • กรรมการผูอํานวยการ  บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด

2522 - 2526 • ผูจัดการกลุมผลิตภัณฑ  บริษัท คอลเกตปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
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 10. นายพิษณุ  วิเชียรสรรค              อายุ  57 ป

กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

วัน / เดือน / ปเกิด • 23/01/2499

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  • ปริญญาโทดานเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
   Massey University ประเทศนิวซีแลนด

  • ปริญญาโทดานการผลิตเบยีร จาก The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมารค

  • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร  Technical University Berlin ประเทศเยอรมนี

  • ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   -  Directors Accreditation Program (DAP) ป 2547

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

2549 - ปจจุบัน • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2549 - ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

2549 - ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

2547 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการผูชวย กรรมการผูอาํนวยการใหญ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)

2547 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการผูจัดการ  บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการผูจัดการ  บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท เบียรชาง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท อาหารเสริม จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท เบียรชาง จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท เบียรอาชา จํากัด

ปจจบุัน • กรรมการ  บริษัท วิทยาทาน จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  Great Brands Limited 

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
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 11. นายปณต  สิริวัฒนภักดี              อายุ  36 ป

กรรมการ 
(เปนกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

วัน / เดือน / ปเกิด • 31/10/2520

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต  มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

  • หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร
       มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - Directors Accreditation Program (DAP) ป 2547

   - Directors Certification Program (DCP) ป 2547

   - Finance for Non-Finance Director (FN) ป 2547

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

2554 - ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2552 - ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

2550 - ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)

2550 - ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2547 - ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด

2545 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ  กลุมบริษัทสุราบางยี่ขัน

ปจจุบัน • กรรมการ  International Beverage Holdings Limited 

ปจจุบัน • กรรมการ  InterBev (Singapore) Limited 

ปจจุบัน • กรรมการ  International Beverage Holdings (UK) Limited 

ปจจุบัน • กรรมการ  International Beverage Holdings (China) Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  Blairmhor Limited

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

2548 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการบริหาร  บรษิัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

2543 - 2547 • กรรมการ  บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

 12. นางสุรียพร  ประดิษฐทัศนีย              อายุ  70 ป

กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

วัน / เดือน / ปเกิด • 06/02/2486

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

  •   Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  •  Certificate of Data Processing  -  ITI  
   (International Tabulating Institute) Washington DC, USA

  •   ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   -   Directors Accreditation Program (DAP) ป 2547

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

ปจจุบัน • กรรมการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

ปจจุบัน • รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 4  
   บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
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 13. นายไพบูลย  คุจารีวณิช             อายุ  56 ป

รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท

วัน / เดือน / ปเกิด • 05/03/2500

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร     
   กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท 
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน • กรรมการ  Oishi International Holdings Limited

2548 • กรรมการผูจัดการ  Best Spirits Company Limited

2546 - 2547 • รองกรรมการผูจัดการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด

2544 - 2545 • รองประธานกรรมการฝายขาย  บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด

2534 - 2543 • รองประธานกรรมการฝายการเงิน  บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

 14. นายไพศาล  อาวสถาพร               อายุ  48 ป

รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน / เดือน / ปเกิด • 01/04/2508

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana USA

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ Johnson & Wales
   University, Providence, Roade Island, USA

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
2550 - 2553 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
2547 - 2550 • ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 
2545 - 2547 • ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและอบรม  Global Kitchen Co., Ltd.
2542 - 2545 • ผูจัดการเขต Yum Brands

  



รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

69

 15. นายอนิรุทธิ์  มหธร             อายุ  44 ป

รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน / เดือน / ปเกิด • 16/01/2512

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี BA Western Michigan University, Kalamazoo 

  • ปริญญาโท MBA Depaul University, Chicago, IIIinois, USA

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ปจจุบัน • กรรมการ  Oishi International Holdings Limited

2553 - 2554 • ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2550 - 2552 • Marketing Director  บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)

2539 - 2549 • Marketing Director PepsiCo International

2536 - 2538 • Brand  Manager  Lever Brother (Thailand)
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

 16. นายสมศักดิ์  อัศวธีรากุล              อายุ  53 ป

ผูอํานวยการฝายบัญชี

วัน / เดือน / ปเกิด • 19/12/2503

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  • Mini MBA, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  • ปริญญาโท Executive MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • ผูอํานวยการฝายบัญชี          
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2546 - 2553 • รองผูอํานวยการฝายบัญชี รักษาการผูอํานวยการฝายบัญชี 
   Sura Sang Som Group  

 17. นายธานี  พรพิสุทธิ์ศักดิ์              อายุ  44 ป

ผูจัดการทั่วไปโรงงาน

วัน / เดือน / ปเกิด • 30/11/2512

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • ผูจัดการทั่วไปโรงงาน 
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2541 - 2553 • ผูจัดการสํานักงานผลิต   

   บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
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 18. นายสงวน  พงศหวาน             อายุ  58 ป

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน

วัน / เดือน / ปเกิด • 17/12/2498

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สําหรับผูบริหาร สถาบันศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  • วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT - สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย)

  • ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA –สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ)

  • ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี (CPTA กรมสรรพากร )

  •  ผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จดัขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - Director Certification Program (DCP-149)

   - Advanced  Audit Committee Programs (AACP-8 & ACP-37)

   - Role of Nomination and Governance Committee (RNG-1)

   - Role of Compensation Committee (RCC-13)

  • ผูบริหารของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (FAP)

   - Chief Finance Officer Program for Senior Executive (CFO-16)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2542 - 2552 • หุนสวน และกรรมการบริหาร  เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย

2533 - 2541 • กรรมการ และผูจัดการอาวุโส  เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย

2532 - 2533 • ผูจัดการดานสอบบัญชี  เคพีเอ็มจี ในประเทศสหราชอาณาจักร
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

 19. นายสุธี  ธรรมสิทธิ์บูรณ              อายุ  39 ป

ผูอํานวยการฝายการตลาด สายธุรกิจเครื่องดื่ม

วัน / เดือน / ปเกิด • 31/05/2517

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • ผูอํานวยการการตลาด สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม         
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2542 - 2549 • Buyer (Department Manager) 
   TESCO LOTUS  

 20. นางสาวธัชนันท  มาโนชนฤมล              อายุ  46 ป

ผูอํานวยการฝายขายและพัฒนาธุรกิจ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

วัน / เดือน / ปเกิด • 15/09/2510

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  • ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรม และองคกร 
   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • ผูอํานวยการ - ฝายขายและพัฒนาธุรกิจ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2538 - 2554 • Director  บริษัท คาโอ คอมเมอรเชียล (ประเทศไทย) จํากัด  
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 21. นางวรรณศรี  บุญเอกบุศย              อายุ  52 ป

ผูอํานวยการฝายบริหารการเงิน

วัน / เดือน / ปเกิด • 01/12/2504

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • ผูอํานวยการฝายบริหาร การเงิน            
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2527 - 2543 • สมุหบัญชี  ธนาคารนครธน จํากัด (มหาชน) 
    

 22. นางจิตเกษม  หมูมิ่ง              อายุ  38 ป

ผูอํานวยการฝายการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน / เดือน / ปเกิด • 20/04/2518

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน 
   University of North Carolina at Chapel Hill, USA 
   

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • ผูอํานวยการฝายการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2551 - 2554 • ผูจัดการบริหารโครงการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2550 - 2551 • Project Manager  Exxon Mobil Limited
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร

 23. นายนิรุธ  ศรีพวาทกุล              อายุ  40 ป

ผูอํานวยการฝายการตลาด สายธุรกิจอาหาร

วัน / เดือน / ปเกิด • 08/09/2516

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  •  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • ผูอํานวยการการตลาด  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2554 • ผูชวยผูอํานวยการ  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 
2546 - 2554 • บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  

 24. นายหทัยสรรค  ฤดีวงศ              อายุ  41 ป

ผูอํานวยการฝายการขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

วัน / เดือน / ปเกิด • 05/06/2515

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  • ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • ผูอํานวยการฝายการขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2553 - 2554 • Modern Trade Director  บริษัท แดรี่ พลัส จํากัด 

2552 - 2553 • National Customer Business Development Manager  
   บริษัท เวท เรคคอมเมนด จํากัด   
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 25. นายชนาวุฒิ  นาคเวก              อายุ  52 ป

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย

วัน / เดือน / ปเกิด • 13/01/2504

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน • ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2551 - 2554 • ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล  
   บริษัท เนชั่นแนล สตารช แอนดเคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด

2548 - 2551 • ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล  บริษัท ยูนิลีเวอรไทย โฮลดิ้ง จํากัด  

 26. นายกิตติ  อนุตรเศษฐ              อายุ  57 ป

ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน / เดือน / ปเกิด • 25/01/2499

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
   บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2547 - 2554 • ผูชวยผูอํานวยการ สํานักสารสนเทศ  

   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
  
  



รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

 27. นางชนกกานต  โยธาประเสริฐ              อายุ  41 ป

ผูอํานวยการฝายจัดซื้่อ

วัน / เดือน / ปเกิด • 09/08/2515

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  • ปริญญาโท Operation Management, The University of Nottingham

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   • ไมมี

ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน • ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2546 - 2550 • ผูจัดการฝายจัดซื้อ  บริษัท มารส ไทยแลนดอิงค จํากัด 

หมายเหตุ   แสดงเฉพาะกรรมการและผูบริหารที่ยังอยูในตําแหนง สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556
   

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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14. การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการและกรรมการผูจัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท

รองกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

ผูอํานวยการฝายบัญชี

ผูจัดการทั่วไปโรงงาน

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน

ผูอํานวยการการตลาด สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

ผูอํานวยการฝายพัฒนาการขาย 

สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

ผูอํานวยการฝายบริหารการเงิน

ผูอํานวยการฝายการเงิน

ผูอํานวยการการตลาด สายงานธุรกิจอาหาร

ผูอํานวยการฝายขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย

ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ
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ตําแหนงชื่อ-นามสกุล
เพ่ิม (ลด)31 ธ.ค. 54

หุนสามัญ (หุน)

28 ก.พ. 56

 1. นายณรงค  ศรีสอาน

 2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี

 3. นายวิกรม  คุมไพโรจน

 4. นางสาวพจนีย  ธนวรานิช

 5. นายชัย  จรุงธนาภิบาล

 6. นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล

 7. นายแมทธิว  กิจโอธาน

 8. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร

 9. นายอวยชัย  ตันทโอภาส

10. นายพิษณุ  วิเชียรสรรค

11. นายปณต  สิริวัฒนภักดี

12. นางสุรียพร  ประดิษฐทัศนีย

13. นายไพบูลย  คุจารีวณิช

14. นายไพศาล  อาวสถาพร

15. นายอนิรุทธิ์  มหธร *

16. นายสมศักดิ์  อัศวธีรากุล

17. นายธานี  พรพิสุทธิ์ศักดิ์ 

18. นายสงวน  พงศหวาน

19. นายสุธี  ธรรมสิทธิ์บูรณ 

20. นางสาวธัชนันท มาโนชนฤมล

21. นางวรรณศรี  บุญเอกบุศย

22. นางจิตเกษม  หมูมิ่ง

23. นายนิรุธ  ศรีพวาทกุล

24. นายหทัยสรรค  ฤดีวงศ

25. นายชนาวุฒิ  นาคเวก

26. นายกิตติ  อนุตรเศษฐ

27. นางชนกกานต  โยธาประเสริฐ

หมายเหตุ    

       ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 นางอาภาสมร มหธร ภรรยาคุณอนิรุทธิ์ มหธร ถือหุนของบริษัท จํานวน 3,100 หุน
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15. คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบรหิาร
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3,145,000

2,097,000

3,145,000

2,097,000

4,154,000

4,154,000

3,468,000

1,922,000

-

3,468,000

699,000

38,427,000

4,909,000

6,429,000

3,745,000

2,577,000

3,745,000

2,577,000

4,634,000

4,514,000

3,948,000

2,282,000

360,000

3,468,000

699,000

43,887,000

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง

ป 2555

คาตอบแทน
รายเดอืน

(บาท)

บาํเหนจ็
กรรมการ

(บาท)

รวม
จาํนวนเงนิ

(บาท)

 1. นายณรงค ศรีสอาน
 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา / 
 กรรมการกําหนดคาตอบแทน

 3. นายวิกรม คุมไพโรจน

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา

 4. นางสาวพจนีย ธนวรานิช

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 5. นายชัย จรุงธนาภิบาล

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง

 6. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

 กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

 7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

 กรรมการ /รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกําหนดคาตอบแทน

 8. นายอวยชัย ตันทโอภาส

 กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

 9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค

 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นายปณต สิริวัฒนภักดี

 กรรมการ 

11. นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย

 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายแมทธิว กิจโอธาน

      กรรมการ / กรรมการผูจัดการ

13. นายโช เอวี่ย จิ้น 

 กรรมการ (1)

รวมคาตอบแทนรายเดือนและบําเหน็จ

15.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
 15.1.1 คาตอบแทนรวมท่ีเปนตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทั ในรปูของคาตอบแทนรายเดือน และบาํเหน็จกรรมการ
   มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ  

(1)   นายโช เอวี่ย จิ้น ไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 แตยังคงไดรับคาตอบแทน สําหรับงวด

 การจายที่ถึงกําหนดในป 2555
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 15.1.2  คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ *

หมายเหตุ  

*  คาตอบแทนผูบริหารไมรวมถึงคาตอบแทนตามสัญญาใหบริการดานการบริหารงานระหวางบริษัท และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

31,993
1,101

843
7,084

41,021

20,638
775
613

4,681
26,707

หนวย : พันบาท ป 2555 ป 2554

เงินเดือน
ผลประโยชนพนักงาน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม
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15.2 การเขารวมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (Thai Institute of Directors) หรือสถาบนัอืน่ รวมถงึการเขาอบรมของคณะกรรมการอสิระตามขอแนะนาํ

 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

15.3 คาตอบแทนอื่น

 -ไมมี-

รุนที่ TCC/2547

รุนที่ TCC/2547

รุนที่ 63/2550

-

-

DAP/2548

-

รุนที่ TCC/2547

รุนที่ TCC/2547

DAP/2549

DAP/2547

DAP/2547

-

-

-

รุนที่ 13/2549

-

-

-

รุนที่ 29/2555

-

-

-

-

-

-

-

รุนที่ 17/2545

รุนที่ 29/2546

-

รุนที่ 26/2546

DCP/2550

-

DCP/2550

DCP/2547

-

-

-

-

รุนที่ 32/2553

รุนที่ 4/2548

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วตท. รุน 14/2555

RCC รุน 4/2550
วตท. รุนที่ 8
TEPCoT รุนที่3/2553
FGP รุนที่ 2/2554

-

RCP/2549
Quality of Financial 
Reporting/2547
FN/2547

-

-

-

-

FN/2547

-

รายชื่อกรรมการของบริษัท

Directors
Accreditation

Program
(DAP)

Directors
Certification

Program
(DCP)

Audit
Committee
Program

(ACP)

Role of the
Chairman 
Program

(RCP)

อืน่ๆ

 1. นายณรงค ศรีสอาน

 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

 3. นายวิกรม คุมไพโรจน

 4. นางสาวพจนีย ธนวรานิช

 5. นายชัย จรุงธนาภิบาล

 6. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

 
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

 8. นายอวยชัย ตันทโอภาส

 9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค

10. นายแมทธิว  กิจโอธาน

11. นายปณต สิริวัฒนภักดี

12. นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย

คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบรหิาร
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16. การดูแลเรือ่งการใชขอมลูภายใน

16.1 บริษัทไดมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหาร ในการนําขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัท ซึ่งยังไมเปดเผยตอ

 สาธารณชนไปใชเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ซึ่งรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทโดยกรรมการผูบริหาร และ

 พนักงาน  ซึ่งอยูในหนวยงานที่ทราบขอมูลภายในควรหลีกเล่ียงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 

 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน

16.2 บริษัทไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่ในการถือครองหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง

 คูสมรส และบุตรทีย่งัไมบรรลุนติภิาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยตอสํานักงานคณะกรรมการ

 กาํกับหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบญัญัตหิลักทรพัย

 และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

 ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝน ในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไวใน

 ระเบียบของบรษิัท โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาจนถึงขั้นใหออกจากงาน
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17. บคุลากรและนโยบายในการพฒันาพนกังาน

 ในป 2555 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอยางเดียวรวมทั้งสิ้น 902 ลานบาท

17.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

 กลุมบริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานทุกคน โดยถือวาพนักงานทุกคนเปนสวนหน่ึง

 ของความสําเร็จของบริษัท ดังน้ัน การพัฒนาบุคลากรจึงเปนการลงทุนระยะยาวและจะตองทําอยางตอเน่ืองเม่ือบุคลากร

 คือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร ดังนั้น ความจําเปนของการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการประยุกตและ

 สังเคราะหองคความรู เพื่อใชในงานท่ีตนรับผิดชอบไดจึงเปนสวนสําคัญในการสรางความสําเร็จทางธุรกิจ เปาหมายท่ี

 กําหนด และการเติบโตอยางตอเนื่องขององคกรแบบยั่งยืน 

 สาํหรบัป 2555 การพัฒนาพนกังานยงัคงยึดแนวทางการดาํเนนิการตอเนือ่งจากปทีผ่านมา โดยแบงกลุมพนกังานสําหรบั

 พัฒนาออกเปน 3 กลุม ไดแก พนักงานกลุมรานอาหาร พนักงานกลุมโรงงาน พนักงานกลุมสนับสนุน โดยมีรายละเอียด 

 ดังนี้

 1. พนักงานกลุมรานอาหาร (Restaurant) บริษัทไดจัดใหมีระบบการฝกอบรมประเภทรานอาหาร (Restaurant 

  Operation Training System) โดยมีหลักสูตรตางๆ เพื่ออบรมพนักงานตั้งแตพนักงานในระดับปฏิบัติการไปจนถึง

  พนกังานระดับบรหิาร รวมทัง้จดัใหมกีารฝกอบรมเฉพาะกจิสาํหรบัสาขาตางๆ เพือ่ใหการบรกิารอยูในระดบัมาตรฐาน

  ที่บริษัทไดกําหนดไว ซึ่งระบบการฝกอบรมประเภทรานอาหารดังกลาวนี้ แบงเปน 2 หมวดใหญๆ ไดแก

  1.1 หลักสูตรสําหรับพนักงาน (Crew Member Training Excellence) เปนหลักสูตรสําหรับพนักงานหนาราน เชน 

   พนักงานเก็บโตะ พนักงานเสิรฟ พนักงานเก็บเงิน พนักงานตอนรับ เปนตน และพนักงานหลังราน เชน พนักงาน

   เตรียมอาหาร พนักงานปรุงอาหาร พนักงานประกอบอาหาร รวมทั้งหัวหนากะ เปนตน  โดยเน้ือหาในหมวดนี้ 

   สวนใหญเนนดานการบริการ การรักษาความสะอาด และคุณภาพของอาหารเปนหลัก

  1.2 หลกัสตูรสาํหรบัทมีผูจดัการราน (Management Training Excellence) เปนหลกัสตูรสําหรบัพนักงานระดบัหัวหนา

   ผูจัดการรานฝกหัด ผูชวยผูจัดการราน ผูจัดการราน และผูจัดการเขต เปนตน โดยเน้ือหาในหมวดน้ี สวนใหญ

   เนนดานการบริหารผลิตภัณฑ การบริหารสินคาคงคลัง การบริหารบุคลากร การบริหารเงินสด ความเปนผูนํา 

   การวางแผน การบริหารตนทุน การบริหารคาใชจาย รวมทั้งการสรางยอดขายและกําไร เปนตน

17.1 บุคลากร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานท้ังสิ้นจํานวน 7,100 คน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารตาม
 ขอ 12) โดยแบงตามสายงานตางๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน จํานวนพนักงาน (คน)

 สํานักงาน 337
 รานอาหาร 6,010
 โรงงาน 753 

 รวม 7,100
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 2. พนักงานกลุมโรงงาน (Manufacturing) เปนหลักสูตรที่เนนดานการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ การลดตนทุน 

  การเพิ่มผลผลิต และขั้นตอนการทํางาน เปนตน ทั้งน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของโรงงาน ทั้งในดาน
  การลดตนทุน การเพิ่มผลผลิต ระบบคุณภาพ เชน ระบบ ISO 9001 : 2008 ระบบ GMP และระบบ HACCP รวมทั้ง
  ระบบ ISO 22000 : 2005 นอกจากนี ้ยงัมกีารฝกอบรมดาน Technical Training และการสงเสรมิพฒันาทกัษะพนกังาน
  ดานอื่นๆ ที่เปนหลักสูตรทั่วๆ ไป (Soft Skill) อีกดวย

 3. พนักงานกลุมสนับสนนุ (Support) การพฒันาพนกังานในกลุมสนบัสนนุตางๆ นัน้ ถอืวาเปนสวนสาํคัญอกีสวนหนึง่
  ที่จะทําใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบรื่นตามความคาดหวังขององคการที่จะใหฝายสนับสนุนเปนเสมือนหุนสวนทาง
  ธรุกจิ (Business Partners) จะมุงเนนและสงเสรมิการพฒันาความรูความสามารถ โดยเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง
  จากการฝกอบรมภายใน (In-house Training) และจากคําแนะนําของผูที่มีประสบการณในแตละสายงาน รวมท้ัง 
  การสงไปอบรมจากสถาบันภายนอก (Public Training) 

  นอกจากนี้ บริษัทไดจัดทําโครงสรางหลักสูตรไว 4 ระดับ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทั้ง 3 กลุม 
  ใหสอดคลองกัน ไดแก

  1. หลกัสตูรปฐมนิเทศ (Orientation Program) เปนหลกัสตูรสาํหรบัพนกังานใหม เพือ่แนะนําใหรูจกับรษิทั ลกัษณะงาน
   หรือขอมูลอ่ืนๆ ทีจ่าํเปนตอการปฏบิตังิาน อกีท้ังชวยใหพนักงานใหมปรับตัวเขากับงานและเพือ่นรวมงานในองคกร

  2. หลักสูตรพฒันาความรู ความสามารถทัว่ไป (Corporate Training Program) เปนหลกัสูตรเพ่ือการพฒันาพนกังาน
   ใหสามารถนาํความรูมาใชในการปฏบิตังิาน ซึง่ทางบรษิทัอาจจัดอบรมขึน้ภายใน (In-house Training) หรือภายนอก
   บริษัท (Public Training) ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถของพนักงาน ใหสามารถปฏิบัติงานได
   อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

  3. หลักสูตรพัฒนาความรูเฉพาะในงาน (Functional Training Program) เปนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะความ
   สามารถ หรือเทคนิคเฉพาะดานในงาน เชน ความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ความรูเกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะทาง 
   หรือความรูในสายงานวิชาชีพตางๆ เปนตน

  4. หลักสูตรพฒันาภาวะผูนาํ (Leadership Development Program) เปนหลกัสูตรเพือ่การพัฒนาศกัยภาพดานภาวะ

   ผูนําของผูบริหารในองคการ

   ในป 2555 กลุมบริษัทใชงบประมาณในการพัฒนาพนักงานประมาณ 4 ลานบาท

17.3 นโยบายดานสวัสดิการ

 บริษัทมีความเชื่อมั่นวา การบริหารงานของบริษัทจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีก็เพราะพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถ
 และมแีรงจงูใจทีด่ใีนการทาํงาน มคีวามม่ันคงและมสีวัสดิการทีด่ใีหกบัพนักงานในอนัทีจ่ะธาํรงรกัษาพนกังานทีม่คีวามรู
 ความสามารถใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานทุกคน บริษัทจึงมีนโยบาย
 ดานสวัสดิการดังนี้

 1. พนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะเปนสวนหนึ่งของบริษัท

 2. บริษัทจะปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในใหมีความเปนระเบียบ เรียบรอย สบายตา นาอยู อยางสมํ่าเสมอ
 3. บรษัิทจะจัดระบบการใหบรกิารดานโรงอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะ จดัหองนํา้สะอาด จดับรกิารรถรบัสงทีม่คีวามปลอดภัย
  เพียงพอ และจัดหองพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกตองตามกฎหมาย (สําหรับสวนของโรงงาน)
 4. บริษัทจะกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับพนักงานดวยความเหมาะสมเปนธรรมอยางทั่วถึง
 5. บริษัทจะสงเสริมใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ

 6. บริษัทจะจัดระบบอุปกรณสาํนักงาน โทรศัพท โทรสาร ที่ทันสมัย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานสูงสุด
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17.4 นโยบายดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

 พนกังานถอืเปนทรพัยากรอนัมคีายิง่และมคีวามสาํคญัตอบรษิทั ดวยเหตนุี ้บรษิทัจงึมกีารดาํเนนิการดานความปลอดภยั
 อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยกําหนดเปนนโยบายดังนี้

 1. ความปลอดภัยในการทํางานถือเปนหนาที่ของพนักงานทุกคน
 2. บริษัทจะสนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพการทํางานเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
 3. บริษัทจะสนับสนุนใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
 4. ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี ในการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับความ
  ปลอดภัยในการทํางาน
 5. พนักงานทุกคนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อนรวมงาน ตลอดจนทรัพยสินของบริษัทเปนสําคัญ
  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 6. พนักงานทุกคนตองใหความรวมมือตอมาตรการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ในการทํางาน
  ของบริษัท

17.5 นโยบายทางดานทรัพยากรบุคคล

 บรษิทัมคีวามเช่ือม่ันวา การบริหารงานของบริษทัจะดาํเนนิการและสาํเรจ็ลุลวงไปดวยด ีกเ็พราะบรษิทัมพีนักงานทีม่คีวามรู
 ความสามารถ มทีกัษะ ขดีความสามารถ และแรงจูงใจท่ีดใีนการทาํงาน ดงัน้ัน บริษทัจะยึดหลักคุณธรรม ความมรีะเบียบ
 วินัย ความสามัคคีและความเขาใจอันดีในหมูพนักงาน  มาเปนจุดมุงหมายในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อธํารงไวซึ่ง
 พนักงานที่มีทักษะ ความรูความสามารถ รวมถึงมีแรงจูงใจในการทํางานและใชความรูความสามารถ ของตนปฏิบัติงาน
 ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ เพื่อใหวัตถุประสงคดังกลาวบรรลุผล บริษัทจึงกําหนดนโยบายเพื่อ
 เปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยไวดังนี้

 1. พนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะเปนสวนหนึ่งของบริษัท
 2. การคัดเลอืกบุคคลเพ่ือวาจางใหดาํรงตําแหนงตางๆ การโอนยายสับเปล่ียนหนาที ่บรษิทัจะกระทาํดวยความเปนธรรม 
  โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของแตละตําแหนงงานเปนสําคัญ
 3. บริษัทจะใหการสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง
 4. บริษทัจะกําหนดคาตอบแทนแกพนักงานดวยความเปนธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพและลักษณะงาน ผลการ
  ปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจายของบริษัท
 5. บริษัทจะสงเสริมใหพนักงานไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของอยูเสมอ ตามโอกาสอันสมควร

17.6 นโยบายทางดานธุรการ

 บริษัทมุงเนนที่จะสรางทัศนียภาพ สภาพแวดลอมภายในใหเปนที่นาอยู เปนที่นาทํางานสําหรับพนักงานทุกคน เพื่อสราง
 ขวัญกําลังใจท่ีดีมีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทํางาน เพราะบริษัทเชื่อม่ันวาสภาพแวดลอมภายในและ

 ภายนอก ที่นาทํางานจะสงผลที่ดีในดานความรูสึกท่ีทุกคนอยากมาทํางาน เพื่อใหเกิดผลิตผลกับองคการ ดังนั้น เพื่อให
 วัตถุประสงคดังกลาวบรรลุผล บริษัทจึงกําหนดนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการดานธุรการท้ังภายในและ
 ภายนอกไวดังนี้

 1. ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในใหมีความเปนระเบียบ เรียบรอย สบายตา นาอยู ตามความเหมาะสม
 2. จัดระบบการใหบริการดานโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ใหบรกิารดานการรักษาความปลอดภัยและล็อคเกอร อยางมี

  มาตรฐาน หองนํ้าสะอาด รถรับสงที่ปลอดภัยเพียงพอ หองพยาบาลที่ถูกตองตามกฎหมาย (สําหรับสวนของโรงงาน)
 3. จัดระบบควบคุมการใชอุปกรณสํานักงาน โทรศัพท โทรสาร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานสูงสุด
 4. สรางความสมัพนัธทีด่กีบัหนวยงานภายนอกและลูกคาผูมาติดตอ รวมท้ังสรางรัฐกจิสมัพนัธทีด่ถีกูตองตามกฎหมาย
 5. บริษัทจะสงเสริมใหพนักงานไดรับขาวสารที่เกี่ยวของอยูเสมอตามโอกาสอันสมควร

บคุลากรและนโยบายในการพฒันาพนกังาน
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18. การควบคุมภายใน

 บริษัทไดใหความสําคัญอยางย่ิงกับการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหารและ

 ระดับปฏิบัติงาน โดยไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงาน 

 รวมถึงบริษัทยังไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทไวอยางชัดเจน  โดยกําหนดใหบริษัทตองมี

 การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ มีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพ

 อยางเพียงพอในอันที่จะปกปอง รักษา และดูแลเงินทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัท 

 บริษัท ไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ทั้งหนวยงานหลัก 

 และหนวยงานสนับสนนุ รวมทัง้ใหคาํปรกึษาเก่ียวกบัการสรางระบบการควบคมุภายในสําหรบัระบบงานตางๆ ของบริษทั 

 ตลอดจนประเมนิประสทิธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน พรอมท้ัง ตดิตามการปรบัปรุงระบบการควบคุม

 ภายในใหแกฝายบริหารอยางใกลชิด นอกจากนี้ บริษัทยังมุงผลักดันใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ

 ตามมาตรฐานสากล และใชกรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice 

 of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและดูแลให

 หนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบตังิานอยางมคีวามเปนอิสระ สามารถทาํหนาท่ีตรวจสอบ และถวงดลุไดอยางเต็มท่ี รวมถึง 

 รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจาํ เพ่ือท่ีคณะกรรมการตรวจสอบสามารถใหคาํแนะนาํท่ีจาํเปน และเพือ่

 มั่นใจไดวาระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอันเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโต

 อยางยั่งยืน สามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทได 

 สําหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 ใชยดึถือและอางองิ ในการปฏิบตังิาน คอื Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring 

 Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งกําหนดใหตองมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของ

 บริษัทในดานตางๆ อยางเปนระบบทั้ง 5 สวน ไดแก

 1. องคกรและสภาพแวดลอม (Control Environment)

 2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Control Activities)

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)

 5. ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

 เม่ือพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน และขอมูลท่ีไดรับทราบจากการซักถาม

 จากฝายบริหารของบริษัท รวมท้ัง จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ฝายบริหารเปนผูจัดทํา สามารถสรุปไดวา

 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอยางเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับ

 ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลวอีกดวย



 สําหรับการควบคุมภายในของบริษัทยอยของบริษัทนั้น บริษัทไดกําหนดใหบริษัทยอยทั้งสามมีระบบการควบคุมภายใน

 ที่สอดคลองกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังไดดําเนินการจัดสงเจาหนาที่จากหนวยงาน

 ตรวจสอบภายในของบรษิทั เขาไปตรวจสอบการดําเนนิงานของบริษทัยอยอยางสมํา่เสมอ ซึง่จากผลการตรวจสอบพบวา

 บริษัทยอยทั้งหมดของบริษัท ไดจัดใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

 นอกจากนี้ เพ่ือสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัท ยังไดสงเสริม

 และสนับสนุนใหฝายบริหาร ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องอีกดวย

การควบคุมภายใน

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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19. รายการระหวางกัน

19.1 ลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

 บริษัทและบริษัทยอย มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงภายในป 2555 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะ

 ของความสัมพันธไดดังนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไทย บริษทัใหญและยอยมีกรรมการรวมกัน
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ไทย บริษัทยอยและมีกรรมการรวมกัน
บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด ไทย บริษัทยอยและมีกรรมการรวมกัน
Oishi International Holdings Limited ฮองกง บริษัทยอยและมีกรรมการรวมกัน
บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จํากัด ไทย มีผูถือหุนรวมกัน
บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท กฤตยบุญ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
(เดิมชื่อบริษัท ปอมทิพย จํากัด) 
บริษัท ปอมบูรพา จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ปอมคลัง จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ปอมโชค จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ปอมกิจ จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ปอมเจริญ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ปอมพลัง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ปอมนคร จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท แสงโสม จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรรี่ (1991) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท สุราทิพย จํากัด  ไทย  มีกรรมการรวมกัน
บริษัท สุรเศรษฐ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท คอสมอส บริวเวอรรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย มีผูถือหุนรวมกัน

ลักษณะความสัมพันธชื่อกิจการ
ประเทศที่
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บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด ไทย มีผูถือหุนรวมกัน
บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จํากัด ไทย มีผูถือหุนรวมกัน
บริษัท ทศภาค จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ซีฟูด เบียรการเดน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท หลักชัยคาสุรา จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เฟองฟูอนันต จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท อาหารเสริม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท นอรธปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ริเวอรไซด มาสเตอรแพลน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลชลบุรี จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท นํายุค จํากัด   ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท นําธุรกิจ จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท นํากิจการ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาทซอรสซิ่ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
International Beverage Holdings Ltd. ฮองกง บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญ

ลักษณะความสัมพันธชื่อกิจการ
ประเทศที่

จัดตั้ง/สัญชาติ

รายการระหวางกัน
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InterBev Malaysia Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญ

InterBev (Singapore) Limited สิงคโปร บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญ

ผูบริหารสําคัญ    ไทย บคุคลท่ีมอีาํนาจและความรบัผดิชอบ

       การวางแผน สัง่การและควบคมุกิจกรรม

       ตางๆ ของกิจการ ไมวาทางตรงหรือ

       ทางออม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ

       กิจการ

19.2 ลักษณะของรายการระหวางกัน

 นโยบายกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้

           รายการ          นโยบายการกําหนดราคา

 ซื้อขายสินคา      ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม / ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

 ซื้อขายสินทรัพยถาวร    มูลคาสุทธิทางบัญชี / ราคาที่ตกลงรวมกัน

 คาเชารับและคาเชาจาย   ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

 รายไดคาที่ปรึกษา    ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

 คาบริหารงาน      ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

 ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย   อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

 รายไดและคาใชจายอื่น   ราคาที่ตกลงรวมกัน

ลักษณะความสัมพันธชื่อกิจการ
ประเทศที่

จัดตั้ง/สัญชาติ
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รายการระหวางกัน

 ในป 2555 บริษทัและบรษิทัยอย มกีารทํารายการระหวางกนั อนัเนือ่งมาจากการดาํเนนิธรุกจิกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง 

 สามารถสรุปมูลคาและลักษณะของการทํารายการระหวางกัน โดยแบงตามประเภทไดดังนี้

 รายการขายระหวางกันที่มีความสัมพันธกับบริษัทใหญ

      ลําดับ      ชื่อ                              ความสัมพันธ  ยอดขาย     ลูกหนี้การคา

   1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) กรรมการ 1,278,534 78,025

             ยอดรวมทั้งสิ้น   1,278,534 78,025

 รายการขายระหวางกันที่มีความสัมพันธกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

     ลําดับ                      ชื่อ ความสัมพันธ ยอดขาย ลูกหนี้

   1 บริษัท นํายุค จํากัด กรรมการ 19,996 -

   2 บริษัท นําธุรกิจ จํากัด กรรมการ 60,677 -

   3 บริษัท นํากิจการ จํากัด กรรมการ 91,705 -

   4 บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด กรรมการ 92,257,991 -

   5 บริษัท กฤตยบุญ จํากัด กรรมการ 5,073,090,132 351,161,320

   6 บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด  กรรมการ (302,031) -

  (เดิมชื่อบริษัท ปอมทิพย จํากัด) 

   7 บริษัท ปอมบูรพา จํากัด กรรมการ (21,064) -

   8 บริษัท ทศภาค จํากัด กรรมการ 25,363 -

   9 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด กรรมการ 344,574 363,278

 10 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด กรรมการ 245,173 -

 11  InterBev Malaysia Sdn. Bhd  กรรมการ 36,342,350 5,630,489

 12 บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด กรรมการ 400 428

 13 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) กรรมการ 118,220,410 50,232,721

 14 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) กรรมการ 766,111,210 88,131,404

 15 บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด กรรมการ 50,625,000 12,037,500

    ยอดรวมทั้งสิ้น   6,137,111,886 507,557,140

 คาบริหารงานระหวางกันที่มีความสัมพันธกับบริษัทใหญ

    ลําดับ                     ชื่อ                      ความสัมพันธ              จํานวน                   เจาหนี้

  1  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) กรรมการ 9,360,000 834,600

    ยอดรวมทั้งสิ้น   9,360,000 834,600
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 รายไดอื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

    ลําดับ                     ชื่อ ความสัมพันธ จํานวน ลูกหนี้

 1  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด กรรมการ 334,123 -

 2  บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) กรรมการ 11,061,907 55,125

 3  บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) กรรมการ - 902,306,686

 4  บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด กรรมการ 1,000 -

 5  บริษัท อาหารเสริม จํากัด กรรมการ 105,060 -

    ยอดรวมทั้งสิ้น   11,502,090 902,361,811

 

 ซื้อสินคาจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

    ลําดับ              ชื่อ                           ลักษณะรายการ     ยอดซื้อ เจาหนี้การคา

 1  บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด  (มหาชน) คาขนสง 414,234 -

 2  บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 1,370,539,883 43,200,657

 3  บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด 

   (เดิมชื่อบริษัท ปอมทิพย จํากัด) ซื้อวัตถุดิบ 1,977,979 429,219

 4  บริษทั ปอมกิจ  จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 111,484 26,488

 5  บริษัท ปอมคลัง  จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 338,944 96,278

 6  บริษัท  ปอมโชค  จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 98,686 16,551

 7  บริษัท ปอมเจริญ จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 87,954 18,676

 8  บริษัท  ปอมบูรพา จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 493,338 143,544

 9  บริษัท ปอมพลัง  จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 461,211 95,192

 10 บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล 

   (ประเทศไทย) จํากัด คาวัสดุสิ้นเปลือง 27,452,039 -

 11 บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 561,393 -

 12 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ซื้อวัตถุดิบ 15,494,922 1,677,616

 13 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด ซื้อสินคา 101,522,447 12,873,965

 14 บริษทั เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ซื้อวัตถุดิบ 29,791,494 6,034,720

    ยอดรวมทั้งสิ้น   1,549,346,008 64,612,906
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รายการระหวางกัน

 ซื้อสินทรัพยถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

    ลําดับ                  ชื่อ ลักษณะรายการ    จํานวน เจาหนี้

  1  บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด อุปกรณคอมพิวเตอร 383,531 -

  2 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) รถยกไฟฟา 1,521,140 -

  3 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) เครื่องจักรที่อยูที่โรงงาน 45,000,000 -

  4 บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จํากัด อุปกรณรานอาหาร 20,000 -

  5 บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด เครื่องใชสํานักงาน 24,000 -

    ยอดรวมทั้งสิ้น   46,948,671 -

 

 คาเชาจายใหบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

      ลําดับ                  ชื่อ ลักษณะรายการ จํานวน เจาหนี้

  1  บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด คาเชาที่ดินที่อําเภอ 17,500,000 -

        วังมวง  จังหวัดสระบุรี

  2 บริษัท  ทิพยพัฒน อารเขต  จํากัด พันธทิพยงามวงศวาน 5,444,751 625,518
        เชียงใหม, เอกมัย, สยาม

  3 บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลชลบุรี คาเชาที่ดินที่ อําเภอบานบงึ 1,550,000 -
          จังหวัดชลบุรี 

  4 บริษัท สุรเศรษฐ จํากัด บุฟเฟต บางโพ 980,960 -

  5 บริษัท ซีฟูดเบียรการเดน จํากัด คาบริการพื้นที่สยาม 361,000 -

  6 บริษัท ริเวอรไซด มาสเตอรแพลน จํากัด Asiatique 1,383,510 197,613

  7 บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด Park venture 2,375,964 2,585,402

    ยอดรวมทั้งสิ้น   29,596,185 3,408,533
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 คาใชจายสงเสริมการขายจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

     ลําดับ                   ชื่อ ลักษณะรายการ    จํานวน     เจาหนี้

  1 บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด 

   (เดิมชื่อบริษัท ปอมทิพย จํากัด) สงเสริมการขาย 35,439,948 210,750,824

  2 บริษัท ปอมกิจ จํากัด สงเสริมการขาย - 7,540,616

  3 บริษัท ปอมคลัง จํากัด สงเสริมการขาย - 3,893,258

  4 บริษัท ปอมโชค จํากัด สงเสรมิการขาย - 5,196,646

  5 บริษัท ปอมเจริญ จํากัด สงเสริมการขาย - 6,657,492

  6 บริษัท ปอมบูรพา จํากัด สงเสริมการขาย - 6,369,011

  7 บริษัท ปอมพลัง จํากัด สงเสริมการขาย - 9,638,641

  8 บริษัท ปอมนคร จํากัด สงเสริมการขาย - 3,856,997

  9 บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด สงเสริมการขาย - 9,494,623

 10 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) สงเสริมการขาย - 18,801,515

    ยอดรวมทั้งสิ้น   35,439,948 282,199,623
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 คาใชจายสงเสริมการขายจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

     ลําดับ                   ชื่อ ลักษณะรายการ      จํานวน       เจาหนี้

 1  บริษัท แสงโสม จํากัด คาพาหนะ 42,521 -

 2  บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด 

   (เดิมชื่อบริษัท ปอมทิพย จํากัด) คาแรกเขา (1,040,510) -

 3  บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) คาขนสง - 428,835

 4  บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด คาบริการ 121,671 23,786

 5  บริษัท ทศภาค จํากัด เงินสนับสนุน 1,020,000 -

 6  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด คาอบรม 479,800 32,956

 7  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด คาขนสง 8,694,652 2,004,680

 8  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด คาวัสดุ 7,000 -

 9  บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด คาโฆษณา 561,392 37,900

 10 บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จํากัด คาที่จอดรถ 37,500 6,688

 11 บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด คาเชารถ 2,417,616 121,295

 12 บริษัท  ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด คาเครื่องมือ/อุปกรณ 4,810,560 2,281,411

 13 บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) สงเสริมการขาย 126,899 32,082,276

 14 บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เบี้ยประกันจาย 11,058,261 1,847,959

 15 บริษัท อาคเนยประกนัชีวิต  จํากัด (มหาชน) เบี้ยประกันจาย 734,735 -

 16 บริษัท สุรเศรษฐ จํากัด สาธารณูปโภค 3,330,946 277,637

 17 บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จํากัด คาที่พัก 13,832 -

 18 บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด คาจัดเลี้ยง 103,908 -

 19 บริษัท  เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล  จํากดั คาบริการอื่นๆ 500,000 -

 20 บริษัท  ทิพยพัฒน อารเขต  จํากัด สาธารณูปโภค 4,170,694 347,994

 21 บริษัท  ทีซีซี พีดี 11 จํากัด คาบริการ 105,000 -

 22 บริษัท ซีฟูดเบียรการเดน จํากัด สาธารณูปโภค 782,494 -

 23 บริษัท ริเวอรไซด มาสเตอรแพลน จํากัด สาธารณูปโภค 1,691,001 198,315

 24 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาทซอรสซิ่ง จํากัด คาบริการ 68,400 -

 25 บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด สาธารณูปโภค 348,595 298,133

    ยอดรวมทั้งสิ้น  40,186,967 39,989,865

รายการระหวางกัน
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19.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

 รายการระหวางกันขางตน เปนรายการตอเนื่องจากปที่ผานมา ซึ่งมีความจําเปนและเหมาะสมดังน้ี

 19.3.1 คาเชา

  บรษิทัเชาพืน้ทีส่าํหรับเปนสาํนกังาน เปดรานอาหาร โรงงาน และ/หรอื โกดังสนิคา โดยคํานงึถงึทาํเลท่ีตัง้ทีส่ามารถ
  ทํากําไรใหกับบริษัท รวมถึงสะดวกตอการขนสง และ/หรือกระจายสินคา ซึ่งบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวโยง อาจเปน
  เจาของที่ดิน พื้นที่เชา อาคาร และ/หรือสิ่งปลูกสรางบนทําเลที่ตั้งดังกลาว ซึ่งการคิดคาเชาและคาบริการเปนไป
  เปนราคาทีเ่ปนธรรม กลาวคอืเปนไปตามราคาตลาด และ/หรอืราคาประเมินของผูประเมนิราคาอสิระแลวแตกรณี

 19.3.2 รายการขายสินคากับกลุมบริษัทที่มีกรรมการรวมกัน

  บริษัทและบริษัทยอย ขายสินคาใหกับกลุมบริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน ในเง่ือนไขท่ีเปนปกติธุรกิจเชนเดียวกับ
  ที่ขายใหกับกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไปตามราคาตลาด

 19.3.3 รายการซื้อสินคาและคาใชจายกับกลุมบริษัทที่มีกรรมการรวมกัน

  บริษัทและบริษัทยอย ซื้อสินคาและคาใชจายกับกลุมบริษัทที่มีกรรมการรวมกัน ในเงื่อนไขที่เปนปกติธุรกิจ
  เชนเดียวกับที่ขายใหกับกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกันและเปนไปตามราคาตลาด

 ดังน้ัน รายการระหวางกันดังกลาวขางตน จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพ่ือประโยชนของบริษัท ทั้งน้ี หากจําเปน
 ตองมีรายการประเภทน้ีอีก บริษัทและบริษัทยอย จะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ และขอใหกรรมการผูมีสวน
 ไดเสียงดออกเสียง

19.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

 กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมี
 ความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษิทัจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นเกีย่วกบัความจาํเปนและ
 ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญ ในการพิจารณารายการระหวางกันที่
 อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบ จะวาจางใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับ
 รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนตามแตกรณี

19.5 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

 บรษิทัคาดวาในอนาคต อาจมรีายการระหวางกนัเกดิขึน้อกี เนือ่งจากรายการระหวางกนัของบริษทั เปนไปตามการดําเนนิ
 ธรุกิจการคาปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดําเนินการใหรายการระหวางกันดังกลาว เปนไปตามลักษณะธุรกิจ
 การคาปกติทั่วไป และเปนประโยชนสงูสุดตอบริษทั ทัง้น้ี บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชีของบริษทั
 หรือผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบ และใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา  และความสมเหตุสมผลของการ
 ทาํรายการดวย โดยรายการระหวางกันท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะตองปฏบิตัใิหเปนไปตามกฎหมาย

 วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คาํส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง และการไดมาหรือจําหนาย
 ทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชพีบัญชีฯ
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 สําหรับรายการระหวางกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจ
 มคีวามขดัแยงทางผลประโยชนในอนาคตนัน้ บรษิทัจะจัดใหมกีารทําสญัญาใหถกูตอง และจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ
 เปนผูใหความเห็นเกีย่วกับความจําเปน และความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ
 ชาํนาญ ในการพจิารณารายการระหวางกันทีอ่าจเกดิขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะวาจางใหผูเชีย่วชาญอสิระ หรอืผูสอบ
 บญัชขีองบรษิทั เปนผูใหความเหน็เก่ียวกับรายการระหวางกันดงักลาว เพือ่นาํไปใชประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการ
 บริษัท หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ไดรับการ
 ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท

 ทัง้น้ี การกําหนดนโยบายทาํใหมัน่ใจไดวา การเขาทํารายการดงักลาว จะไมเปนการยักยายหรือถายเทผลประโยชนระหวาง
 บริษัท บุคคลที่เกี่ยวของ และ/หรือผูถือหุนของบริษัท กระทําโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย โดยเฉพาะ
 รายยอยเปนสาํคญั ทัง้นี ้กรรมการ หรอืผูถอืหุนทีม่สีวนไดสวนเสยีเกีย่วกบัรายการระหวางกนั หรอืการไดมา หรอืจาํหนายไป
 ซึ่งทรัพยสินของบริษัท จะไมมีสิทธิออกเสยีงในเรื่องดังกลาวอีกดวย

รายการระหวางกัน
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20. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

20.1  งบการเงิน

 สรุปรายงานสอบบัญชี

 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทในป 2555 ตรวจสอบโดย นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน จากบริษัท เคพี

 เอ็มจี ภมูไิชย สอบบัญชี จาํกัด ไดแสดงความเหน็ในรายงานสอบบญัชีแบบไมมเีง่ือนไข วางบการเงนิไดแสดงฐานะการเงนิ

 และผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

20.2 คาตอบแทนผูสอบบัญชี

 20.2.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  บริษทัและบริษทัยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแกผูสอบบญัชีของบรษิทัในรอบปทีผ่านมา มจีาํนวนเงนิ
  รวม 4,160,000 บาท

 20.2.2 คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)

  - ไมมี -
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2555 25532554
รายการ

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สิทธิการเชา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจะสถาบันการเงินที่ถึง 
    กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้คาสินทรัพย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียน

รายไดรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สิน

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

93,650
709,316
309,605

1,062,972

2,175,543

10,160
4,741,703

33,140
72,626

226,853

7,260,025

1,836,000

-
932,942
927,923
323,113

60,950

4,080,928

263
40,892

-
16,748

4,138,831

375,000
375,000
609,402

37,500
2,099,292

3,121,194

7,260,025

309,403
606,482
495,780

86,957

1,498,622

12,160
2,966,079

46,708
91,995

167,326

4,782,890

-

-
795,541

-
288,084
390,285

1,473,910

785
-

600,000
26,531

2,101,226

375,000
375,000
609,402

37,500
1,659,762

2,681,664

4,782,890

56,018
502,415
225,165

1,467,483

2,251,081

12,160
3,130,070

35,809
82,318

207,359

5,718,797

581,000

600,000
643,497
649,913
191,995

81,296

2,747,701

516
26,699

-
39,035

2,813,951

375,000
375,000
609,402

37,500
1,882,944

2,904,846

5,718,797
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2555 25532554
รายการ

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

รายไดจากการขาย

รายไดอื่น

รายไดรวม

ตนทุนขายและบริการ

คาใชจายในการขายและบริหาร

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

ตนทุนทางการเงิน

ภาษีเงินได

กําไรสุทธิ

จํานวนหุน (พันหุน)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

(มูลคาตราไวหุนละ 2 บาท)

11,634,397

67,893

11,702,290

8,030,593

2,998,010

673,687

45,647

(25,793)

653,833

187,500

3.49

9,501,115

176,320

9,677,435

6,558,018

2,245,214

874,203

15,683

50,393

808,127

187,500

4.31

8,733,048

33,370

8,766,418

5,900,201

1,809,180

1,057,037

82,469

974,568

187,500

5.20

2555 25532554
รายการ

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดใชในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดใชในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ลดลง)
     เพิ่มขึ้นสุทธิ

1,615,591

(1,756,052)

178,097

 
37,636

1,310,700

(1,529,950)

(34,135)

 
(253,385)

1,201,310

(1,382,797)

(67,500)

 
(248,987)
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2555 25532554
รายการ

งบการเงินรวม

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนสภาพคลอง

 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

 อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

 อัตราหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

 ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

 วงจรเงินสด

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากาํไร

 อัตรากําไรชั้นตน (%)

 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 

 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)

 อัตรากําไรสุทธิ (%)

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)

 อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

 อัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน (เทา)

 อัตราการจายเงินปนผล (%)

0.53

0.20

0.47

10.42

35.02

30.03

12.15

10.19

35.83

11.35

30.98 %

5.21 %

247.10 %

5.62 %

21.70 %

10.08 %

16.61 %

1.79 %

1.33 

0.59 

63.09 %

0.82

0.20

0.63

9.68

37.72

18.19

20.06

9.11

40.05

17.74

30.98%

7.35%

163.33 %

8.51 %

28.93 %

15.39 %

26.51 %

1.81 

0.97 

0.41 

51.04 %

1.02

0.62

0.92

8.51

42.87

16.84

21.67

8.28

44.06

20.49

32.44 %

11.72 %

123.27 %

11.16 %

38.86 %

23.61 %

42.36 %

2.12 

0.78

0.22 

59.44  %

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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 คําอธิบายการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

 รายได

 ในป 2555 บริษทัฯ มรีายไดจากการขายรวมทัง้สิน้ 11,634 ลานบาท เพิม่ขึน้ 22.5% จากของปกอนทีม่รีายไดจากการขาย
 รวม 9,501 ลานบาท โดยมีรายไดจากการขายอาหารจํานวน 5,320 ลานบาท หรอืคดิเปน 45.7% จากรายไดจากการขายรวม 
 และรายไดจากธุรกิจเครื่องดื่มจํานวน 6,314 ลานบาท หรือคิดเปน 54.3% จากรายไดจากการขายรวม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
 ของรายไดจากการขายเม่ือเทียบกับของปกอน มาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากธุรกิจอาหารรวม 28.6% และรายไดจาก
 ธุรกิจเครื่องดื่ม 17.7%  

 ตนทุนขาย

 ตนทุนขายรวมของบริษัทในป 2555 เทากับ 8,031 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนตนทุนขายรวม ตอรายไดจากการขาย
 รวมที ่69% ซึง่ใกลเคยีงกับตนทนุขายรวมของปกอนเทากบั 6,558 ลานบาท หรอืคิดเปน 69% ของรายไดจากการขายรวม 

 คาใชจายในการขาย

 บริษัทมีคาใชจายในการขายป 2555 และป 2554 เทากับ 1,376 ลานบาท และ 1,024 ลานบาท ตามลําดับ โดยอัตราสวน
 คาใชจายในการขายตอยอดขายป 2555 เทากบั 11.8% ซึง่สูงกวาของปกอน ซึง่เทากบั 10.8% เน่ืองมาจากการจดัโปรโมชัน่
 สงเสริมการขายที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอัตราการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นดวย

 คาใชจายในการบริหาร

 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารสําหรับป 2555 และป 2554 เทากับ 1,579 ลานบาท และ 1,105 ลานบาท ตามลําดับ 
 โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 474 ลานบาท เนื่องจากการเปดสาขารานอาหารที่เพิ่มขึ้น 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

 กําไรสุทธิรวมของบริษัทฯ สําหรับป 2555 เทากับ 654 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิตอยอดขายเทากับ 5.6% และ
 เมือ่เทยีบกบัของปกอน ซึง่มีกาํไรสทุธ ิ808 ลานบาท หรอืคิดเปนอตัรากาํไรสุทธ ิ8.5% ของรายไดจากการขาย กาํไรสทุธริวม
 ลดลง 19.1%

20.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

 20.3.1 บริษัทมีแผนขยายการผลิต โดยจะเปดโครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 2 ที่อําเภอ
  วังมวง จังหวัดสระบุรี การลงทุนดังกลาว จะชวยเพ่ิมกําลังการผลิตชาเขียว ประเภทขวดพลาสติก 30% และลด

  ตนทุนการผลิต

 20.3.2 บริษัทมีแผนเปดครัวกลาง ที่อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการขยายสาขา ใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

  คือ 50 สาขาในป 2556
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21. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ



ความรับผิดชอบตอสังคม(CSR)



22. ความรับผิดชอบตอสังคม

การดําเนินงานดานกิจกรรมเพื่อสังคม

 การ “ให” ถือเปนดีเอ็นเอ ที่หลอมรวมอยูในจิตวิญญาณของคนไทยอยางแนบแนน และกลายเปนวัฒนธรรมที่ถูกสงตอ
อยางไมมีที่สิ้นสุด บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะองคกรที่มุงมั่นในการสนับสนุนการดําเนินกิจการเพื่อสังคมและ
ชมุชนทีบ่รษิทัฯ มกีารดาํเนนิธรุกจิอยู ตลอดจนการสรางการมสีวนรวมของพนักงานอยางสรางสรรคในกจิกรรมเพ่ือสังคมในรูป
แบบตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อสานตอและคงคุณคาดังกลาวใหดํารงอยูในสังคมไทยอยางยั่งยืน ภายใตโครงการ “ให” ในดาน
ตางๆ ที่บริษัทมุงเนน คือ กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม กิจกรรมดานการศึกษา กิจกรรมดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจน
กิจกรรมดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยกิจกรรมที่บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนในปที่ผานมา  ไดแก

กิจกรรมดานการศึกษา

• โออิชิ กรุป รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ปูทางสรางงานฝกนักศึกษา จาก
โครงการ Beta Young Entrepreneur คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพือ่สรางผูประกอบการรุนใหม

เพ่ือสังคม โดยนักศึกษาจากโครงการจาํนวน 39 คน ไดเขา
ฝกงานภาคฤดูรอนท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับ
โออิชิ กรุป เปนระยะเวลา 1 เดือน ในสวนขององคกร 
สายงานธุรกิจอาหาร และสายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม เพ่ือให
เกิดความรูความเขาใจในเชิงลึก จากการเรียนรูจาก

ประสบการณการทํางานจริง

• โครงการโออิชิชวนทําดีป 2 กับการอนุรักษปาชายเลน เพิ่มความหมายที่ยิ่งใหญของคําวา “ให” ผานกิจกรรม “ชมลิง ลุยโคน 
ปลูกปาคลองโคน” ณ บานคลองโคน จ.สมทุรสงคราม โดยมคีณะผูบรหิาร ศลิปนวงเกริลล่ีเบอรรี ่และคุณแบงค แบลก็วนิลา พรอม
จิตอาสากวา 100 ชีวิต เขารวมกิจกรรม

• การสนับสนนุกจิกรรมของเหลาจติอาสาในโครงการ “ปลกู ปก รกัษา เฉลมิพระเกียรต”ิ ทีศ่นูยอนรุกัษทรพัยากรชายฝงและทะเล
พื้นที่ 2 ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดเกลาฯ 
ใหคณะผูบริหารของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) เขาเฝาฯ 
ทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดจากการประมูล และการจําหนายบัตร 
“ให” ในโครงการ โออิชิ คืนความสุข “ให” คนไทย จํานวนทั้งสิ้น 
6,700,677 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนําไปใชในการ
ดําเนินงานบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริของพระบาท-
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และแกไขปญหาวิกฤตการณนํ้าใน
ประเทศไทย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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กิจกรรมดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

• โออิชิ กรุป รวมสนับสนุนกิจกรรม “ปนปน
ปญญา : ปดเทอมสรางสรรคชวนอานสรางสขุ”
จัดโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสขุภาพ (สสส.) ซึง่เปนกจิกรรมท่ีเสริมสราง
การมีสุขภาพท่ีดีดวยการข่ีจักรยาน และการ
ปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับเด็กและเยาวชน 
อายุระหวาง 7-14 ป ในการใชเวลาในชวง
วันหยุดปดเทอมตลอดเดือนตุลาคมอยางมี
ประโยชน และสรางสรรค

• การสนับสนุนผลิตภัณฑเครื่องดื่มในการจัดงานวันเด็กแหงชาติใหกับหนวยงานตางๆ อาทิ ศูนยเยาวชนบางนา ทําเนียบ
รัฐบาล และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

• กจิกรรมสรางรอยยิ้มแบงปนนํ้าใจ “พานองไปดูหนัง” โดยบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) รวมกับกลุมอาสาสมัครรอยยิ้ม 
แบงปนนํ้าใจ จัดกิจกรรม MOVIE FOR KIDS ครั้งที่ 1 และ 2 โดยใหการสนับสนุนผลิตภัณฑอาหาร และเครื่องดื่มในเครือโออิชิ
แกเยาวชนจากชุมชนขางวัดหลักสาม จํานวน 20 คน พรอมรวมรับชมภาพยนตรการตูนเรื่อง Doraemon 2012 และนองๆ จาก 
องคกรสาธารณกศุลจํานวน 4 แหง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแก มลูนธิสิรางสรรคเดก็ มลูนธิบิานนกขมิน้ สถานสงเคราะห
เด็กพิการและทุพพลภาพ (บานนนทภูมิ) สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา (บานเฟองฟา) พรอมรับชม
ภาพยนตรการตูนเรื่อง Echo Planet (เอคโค จิ๋วกองโลก) ตามลําดับ

• โครงการโออิชิ “ให” ปนนํ้าใจใหนอง ถือเปนโครงการ
เพื่อสังคมประจําปของ บริษัทฯ โดยการนําคณะผูบริหาร
และพนักงานจํานวนกวา 200 คน ไปรวมจัดกิจกรรม
สนัทนาการใหแกเดก็ๆ และการรวมระดมเงนิบริจาคจาก
พนักงานและผูบรหิาร  ซึง่มยีอดรวมทั้งส้ิน 145,243 บาท 
เพ่ือเปนกองทนุการศกึษาใหกบัผูพกิารทางสายตาเหลาน้ี 
ไดมีโอกาสพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และสามารถดํารง
ชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข พรอมรวมบริจาคสิ่งของ
และอุปกรณการเรียนใหกับนองๆ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 
ซึ่งเปนโรงเรียนของผูพิการทางสายตา โดยความดูแล
ของมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมถ สาขาจังหวัดเพชรบุรี
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กิจกรรมดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

• โออิชิ กรุป รวมกับชาวบานในตําบลปากจ่ัน อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นําคณะจิตอาสารวมสรางหองนํ้า
เพื่อเปนสาธารณประโยชน พรอมรวมปลูกตนไมจํานวน 50 ตน โดยตําบลปากจั่นเปนตําบลแรกๆ ที่ไดรับผลกระทบอยาง
มากจากมหาอุทกภัยในป 2554 และมีนํ้าทวมสูงมากกวา 2 เมตร

• บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) รวมสนับสนุนผลิตภัณฑในเครือใหแกสํานักงานปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ป.ป.ส.) 
เพ่ือใชในกิจกรรม “พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท 80 พรรษา มหาราชินี” เนื่องในวันตอตานยาเสพติด โดยกิจกรรม
ดังกลาว ถือเปนกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร ที่มีประชาชนกวา 26,000 ชีวติ รวมสรางธงชาติไทยผืนใหญที่สุด ณ ลานพระราชวัง
ดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงมา)



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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ความรับผิดชอบตอสังคม

นโยบายดานสิ่งแวดลอม

 นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนากระบวน
การผลติใหเกดิประสทิธผิลสูงสดุ ควบคูไปกับการรกัษาส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยนื ตลอดจนการดาํเนินธรุกจิอยางมคีวามรบัผดิชอบ 
อาทิ การรณรงคการบริโภคอยางรูคุณคาภายในรานอาหารในเครือโออิชิ ที่ใหบริการแบบบุฟเฟตที่ใหบริการกวา 100 สาขา

ทั่วประเทศ ไดแก รานโออิชิแกรนด โออิชิบุฟเฟต ชาบูชิ และนิกุยะ ใหแกลูกคาที่เขามาใชบริการ ในการเลือกตักอาหาร เพื่อ
รบัประทานใหพอเหมาะและพอดีแกความตองการ  เพ่ือสรางความตระหนักตอสวนรวมในการรวมกันรักษาทรัพยากร และภาวะ

ขาดแคลนอาหารโลกในปจจบุนั ดานกระบวนการคดัสรรวตัถดุบิในการผลติและปรงุอาหาร ยงัเนนยํา้ความสดใหม ความปลอดภยั 
ที่ไดมาตรฐานสากล และยังสามารถตรวจสอบแหลงที่มา

ของวัตถุดิบไดในทุกกระบวนการอีกดวย

• โออิชิ กรุป ใหการสนับสนุนเงินทุนและผลิตภัณฑ 
เคร่ืองดืม่แกกลุมนกัเรยีนไทยท่ีกาํลงัศกึษาตอในตางประเทศ
กวา 30 คน ทีต่องการใชเวลาในชวงหยดุภาคเรยีนกลบัมา
เมืองไทย เพ่ือทําประโยชนใหกบัสังคมและชุมชน โดยได
รวมกลุมกันจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท ที่ชื่อ
วา “Innovation Camp 2012” โดยมีการดําเนนิการ อาทิ 
การปรับปรุงทัศนียภาพ และสื่อการสอนของหองเรียน
การจดัทําหองดนตร ีการจดัสรางมนิฟิารม การตดิต้ังระบบ
กรองน้ําดื่ม กิจกรรมสรางเสริมประสบการณ และเสริม
ทกัษะ และการจดัเลีย้งอาหารกลางวัน โดยในปนี ้มกีาร
จดักจิกรรมทีโ่รงเรียน บานปเูป อําเภอแมสอด จงัหวดัตาก

• คณะผูบริหารและพนักงาน บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด 
(มหาชน) รวมมอบเคร่ืองด่ืมโออิชิ กรีนที แคน จํานวน 
4,800 กระปอง และแซนดวิชโออิชิ จํานวน 1,200 ชิ้น 
เพ่ือมอบใหกบัศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 
เพื่อใหบริการแกผูบริจาคโลหิตในระหวางวันท่ี 4 - 5 
ธนัวาคม 2555 พรอมนาํพนกังานอาสาสมัครกวา 50 คน
รวมบริจาคโลหิต ถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ-
พระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
85 พรรษา ณ ศนูยบรกิารโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
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 หนึง่ในนโยบายสาํคญัของบรษิทัฯในการมุงปรับปรุง พฒันากระบวนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ พรอมๆ ไปกับการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมอยางมีความรับผิดชอบและยั่งยืน ใหเปนรูปธรรมควบคูกันไปดวย ตัวอยางเชน

• โรงงานผลติชาเขยีวพรอมด่ืมโออชิ ิกรีนที ตัง้อยูภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถอืเปนโรงงานทีอ่อกแบบบนพืน้ฐานของการ
เปนโรงงานสีเขียว เพื่อสิ่งแวดลอมที่มีความทันสมัยระดับโลก ดวยการนําเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานมาใช อาทิ การใช
ระบบปรับอากาศแบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดียวกับที่ใชในอุตสาหกรรมญี่ปุน การใชผนังเบา เพื่อชวยลดการดูด
ซับความรอนจากภายนอกอาคาร โดยสามารถชวยประหยัดพลังงานไดสูงสุดถึง 50% นอกจากนี้ ยังออกแบบอาคารใหมีการใช
แสงธรรมชาติภายในตัวอาคารใหมากที่สุด ชวยลดการใชไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน

• โออิชิถือเปนบริษัทตนแบบของไทยในการนําเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling) จาก

ประเทศญ่ีปุนมาใชในกระบวนการผลิต ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตดังกลาว จะชวยคงไวซึ่งรสชาติ คุณคา และวิถีการชงชาแบบ
ตนตํารับของญี่ปุน ดวยวัตถุดิบใบชาเขียวจากธรรมชาติ

• โรงงานของโออิชิแหงนี้ ยังเปนโรงงานแหงแรกในประเทศไทย ที่นําเทคโนโลยีการผลิตแบบกรอง 2 ชั้น ในหองฆาเช้ือ 
((Double Clean Room) ซึ่งเปนกระบวนการผลิตภายใตสภาพแวดลอมที่สะอาดที่สุด เทียบเทาหองผาตัดในโรงพยาบาล) และ  

ยังนํากระบวนการผลิตแบบแหง (Dry Filling Process) ที่ชวยลดการใชนํ้าในกระบวนการผลิต และไมกอใหเกิดสารเคมีตกคาง

• นอกจากน้ี บรรจภุณัฑแบบขวดใส (PET) ทีผ่ลติดวยเทคโนโลยีทนัสมัยจากโรงงานแหงน้ี ยงัทําใหใชพลาสติกนอยลงถึง 30% 
เม่ือเทียบกับเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตแบบบรรจุรอน (Hot Filling) ทําใหบรรจุภัณฑมีนํ้าหนักเบาข้ึน สงผลใหชวยประหยัด
พลังงาน และเชื้อเพลิงในการขนสง 



รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

ตอรายงานทางการเงิน



23. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนิ

 คณะกรรมการบรษิทั ตระหนักถงึภาระหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบยีน ในการเปนผูรบัผดิชอบ
ตองบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป โดยงบการเงินดังกลาว ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดทํา และจัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป 

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบบริหารความเส่ียง และดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสทิธผิล เพือ่ใหมัน่ใจไดอยางมเีหตผุลวาขอมลูทางบญัชมีคีวามถกูตอง ครบถวน และเพยีงพอทีจ่ะดาํรงรกัษาไวซึง่ทรพัยสนิ
ของบริษัท ตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อทําหนาที่สอบทาน
นโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน  สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ี ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปฉบับนี้แลว 

 งบการเงินของบรษิทัและบริษทัยอย ไดรบัการตรวจสอบโดยผูสอบบญัชีของบรษิทั คอื บริษทัเคพเีอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี 

จํากัด ซึ่งในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัท ไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจ
สอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่ง
แสดงไวในรายงานประจําปฉบับนี้แลว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถ
สรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2555 มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบที่

เกี่ยวของ

 

                                                                                                              (นายณรงค ศรีสอาน)

                                                                                                            ประธานกรรมการบริษัท 
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24. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด ( มหาชน )  (“บริษัท”) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน

ที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ และมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยม ี นายวกิรม  คุมไพโรจน  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นางสาวพจนีย ธนวรานชิ  และนายชยั  จรงุธนาภบิาล  เปนกรรมการ

ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ทาน ไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  รวมทั้งไมไดเปนผูบริหาร พนักงาน 

หรือลูกจางของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทในเครืออื่นๆ

 ตลอดป 2555 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ในกรอบหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ ตลอดจนปฏบัติหนาที่ตามกรอบขอกําหนดและแนวทาง

ปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดไว รวมถึงการสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความ

เหมาะสมของการเปดเผยขอมูลของรายการระหวางบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน และการพฒันาระบบการควบคมุภายในอยางตอเนือ่ง

รวมถึงการกํากับดูแลงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยางเครงครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังไดพิจารณาคัดเลือก และ

เสนอใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้ง การพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามขอกําหนดของ

วิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ ในการดูแลใหบริษัทมีการดําเนินงานตามนโยบายของ

คณะกรรมการบรษิทัอยางมปีระสทิธิภาพและโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทกุข้ันตอน  เพ่ือใหบรษิทัมีการพฒันาการกาํกบัดูแล

กิจการที่ดีอยางตอเนื่อง

 ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ไดเขารวมประชุม

ทุกคร้ัง และการประชุมบางครั้งไดเชิญผูบริหารจากหนวยงานที่เก่ียวของมาหารือ และช้ีใหเห็นถึงปญหาท่ีตรวจพบจากการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อขอใหนํากลับไปดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงใหดีขึ้น รวมทั้งหาทางปองกัน

ขอบกพรองมิใหเกิดขึ้นอีก 

 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2555 มีดังนี้

 1.) สอบทานความถูกตองของรายงานทางการเงิน  และความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของบริษัท

  1.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํป 2555 ของบรษิทั กอนเสนอ

   ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อใหสามารถมั่นใจไดวารายการทางการเงิน รายการที่เกี่ยวโยง

   ระหวางบรษิทักับบุคคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวของกัน รายการท่ีอาจกอใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน การเปดเผย

   ขอมูลที่เปนสาระสําคัญ ไดทําขึ้นอยางถูกตองและมีความนาเชื่อถือ  

  1.2) ในการนี้ไดเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวของ เพื่อซักถามประเด็นที่เปนสาระสําคัญ

   โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ที่เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินโดยฝายจัดการของบริษัทใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัทิางการบญัชี  ทีป่ระกาศใชโดยสภาวชิาชีพ

   บญัชฯี เพือ่ใหคณะกรรมการตรวจสอบมัน่ใจวา งบการเงินของบรษิทัมกีารเปดเผยขอมลูทีส่าํคญั รายการท่ีเกดิขึน้

   ระหวางบรษิทักบับคุคล  หรือกจิการทีเ่กีย่วของกนัจดัทาํขึน้อยางถกูตอง  และเพยีงพอตามมาตรฐาน การตคีวาม

    แนวปฏิบัติ และหลักการที่กลาวขางตน 
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  1.3) นอกจากนี ้ยงัไดจดัใหมวีาระการประชุมรวมกนัเปนการเฉพาะระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบญัชี 

   ตามแนวทางที่กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยัแหงประเทศไทย เพื่อเปดโอกาสใหหารือรวมกันในประเด็น

   ตางๆ โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

 2.) การพิจารณาความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาถึงความเปนอิสระและการปฏบิตัติามขอกําหนดของวิชาชพีอ่ืนๆ ผลการปฏบิตังิาน

  และคุณภาพของงานบริการที่ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดใหแกบริษัท รวมถึงความ

  เหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นวา ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็น และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทั้งในดาน

  การจัดทํารายงานทางการเงิน และการปรับปรุงดานการควบคุมภายในของบริษัท 

 3.) การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนาทีใ่นการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทั  ตามหลกัการ และแนวทางในการกาํกบั

  ดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดดาํเนนิการตามแนวทางดงักลาว

  อยางเครงครัดและตอเนื่อง และไดใหฝายตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทได

  ปฏิบัติอยางเหมาะสมและสมํ่าเสมอ เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอไป  

 4.) พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจําป ตลอดจนการกํากับดูแล

  การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน

  4.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจําป  

   2555 ตลอดจนกํากับดูแลงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึง การกํากับดูแล การบริหาร

   ความเสีย่ง และการควบคมุภายในของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบยงัใหคาํแนะนาํเร่ืองตางๆ แกหนวยงาน

   ตรวจสอบภายในที่ควรไดรับการปรับปรุง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

  4.2)  คณะกรรมการตรวจสอบสงเสริมใหฝายตรวจสอบภายใน  สงตัวแทนพนักงานเขารับการอบรมจากสมาคม        

   ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทยทุกป เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและรับรูมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมๆ ที่เปน

   ประโยชนตอการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน และนํามาถายทอดใหพนกังานคนอ่ืนๆ รวมท้ัง ปรบัปรุงการปฏิบตังิาน

   ของฝายตรวจสอบภายในตอไป

 5.) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบไดการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ  และกิจกรรมการควบคุมภายในของ

  บรษิทัโดยพจิารณาจากรายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน และไดกาํชบัใหหนวยงาน

  ตรวจสอบภายในคอยติดตามพัฒนาการในเรื่องที่มอบหมาย เพื่อใหมั่นใจวา ฝายจัดการไดแกไขและหรือปรับปรุง

  การควบคุมและมาตรการปองกันอยางเหมาะสมภายในเวลาที่กําหนด ภายหลังจากท่ีฝายจัดการไดเห็นพองกับ     

  ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นสําคัญที่หนวยงานตรวจสอบภายในไดพบจากการปฏิบัติงาน
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 6.) การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  6.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระจากกรรมการบริหารและฝายจัดการของบริษัท โดยได

   ใหความสําคัญอยางย่ิงกับการควบคุมภายใน เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายใน     

   ทีเ่พียงพอและเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ รวมทัง้ไดรายงานเร่ืองสําคัญตอคณะกรรมการบริษทัอยางสม่ําเสมอ 

   โดยพิจารณาจากรายงานที่ไดรับจากการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในในรอบป 2555

  6.2) เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและ

   สงเสริมการกาํกบัดแูลของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบไดจดัใหมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ

   ตรวจสอบสําหรับรอบป 2555 โดยใชแนวทางของแบบประเมิน ซึ่งจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

   ผลการประเมินเปนที่พอใจ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษทัมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยางเพยีงพอ และไมพบขอบกพรองของ

การควบคุมภายใน หรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท

อยางเปนสาระสําคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอแนะใหฝายจัดการใหความสนใจปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายในใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทอยางตอเนื่อง และเปนไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

      

         

               

                                                                                                       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 

     

                                                                                                     (นายวิกรม คุมไพโรจน)

                                                                                                          ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

113

25. รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั โออชิ ิกรุป จาํกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการบรษิทั และผูบริหารจากฝาย

ตางๆ รวม 9 คน ไดรบัการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษทัใหปฏิบตัหินาท่ีดแูลงานบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยใหครอบคลุมความ

  เสีย่งหลักของธุรกจิ เชน ความเส่ียงของธุรกจิ (Business Risk) และความเส่ียงดานการปฏบิตักิาร (Operational Risk) 

  เปนตน

 2. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และใหไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร

 3. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบรษิัท 

 4. ใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง

 5. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลตอการควบคุมภายใน

 6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

 ในป 2555 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชมุรวม 6 ครัง้ เพือ่ปฏิบตัหินาทีต่ามความรบัผิดชอบท่ีไดรบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท โดยไดรายงานผลการจัดการความเส่ียงท่ีสําคัญ และขอเสนอแนะแกคณะกรรมการบริษัทอยาง

สมํ่าเสมอ และไดปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้

 1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และเปาหมายการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกร เพื่อเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมี

  การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

 2. ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง โดยประเมินปจจัยเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอ

  การดําเนินธุรกิจของบริษัท พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร จัดทําแผนจัดการความเสี่ยงใน

  ทุกระดับ ดวยการระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร และพนักงานจากหนวยงานตางๆ

 3. วางระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางถาวร

 4. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และติดตามใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม

 5. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงที่จะทําให 

  บรษิทัไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย สนบัสนุน และผลกัดนัใหมกีารบรหิารความเส่ียงในทกุระดับขององคกร 

  และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร

 6. ตดิตามความคืบหนาของการบริหารความเส่ียงจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ และจดัใหมกีารประเมินความเส่ียงเปนประจํา

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางรอบคอบ และเต็มความ

 สามารถ รวมถึงไดใหความเห็นแกฝายบริหารอยางเปนอิสระเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

   

           ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

                                                                                                  (นายชัย จรุงธนาภิบาล)

                        ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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26. รายงานการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีด่ี

 บริษทั โออิช ิกรุป จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ไดใหความสําคัญอยางย่ิง กบัการจัดใหมรีะบบการกาํกับดูแลกิจการท่ีด ีและ

มุงม่ันอยางยิง่ ทีจ่ะยกระดบัของการกํากับดูแลกจิการท่ีดอียางตอเนือ่ง โดยบริษทัไดถอืปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัสิาํหรบักรรมการ

บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) กําหนดไวอยางเครงครัด ทั้งนี้ บริษัท

เชือ่มัน่วาการกํากบัดแูลกจิการท่ีด ีจะเปนประโยชนตอการดําเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยสามารถเพ่ิมมลูคาและผลตอบแทนใหแก

ผูถือหุนในระยะยาว ตลอดจนสรางความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการบริษัท จึงได

กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหสอดคลองกับแนวทางของ ตลท. อีกทั้งยังจัดใหมีการทบทวนและ

ปรับปรุงอยูเปนประจํา โดยความมุงหวังท่ีจะยกระดับของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ใหทัดเทียมกับบริษัทช้ันนําอ่ืนๆ 

ใหได ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดของบริษัท อันไดแก การบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโต

ของบริษัทอยางตอเนื่องและยั่งยืน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวา ระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการเปนสวนสําคัญ ที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จ

ในการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดังนี้

 • จดัใหมีระบบซึ่งใหความมั่นใจไดวา ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย  จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรม

  ตอทุกฝาย

 • กาํกับ ดแูล ฝายบรหิาร ใหดาํเนินการตามนโยบายทีก่าํหนดไวอยางมีประสทิธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือใหเกิดประโยชน

  สูงสุดตอผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

 • กํากับ ดูแล การดําเนินการของฝายบริหาร ใหเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูล

  อยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

 • จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 • กาํหนดขอประพฤตปิฏบิตัสิาํหรบัการประกอบธรุกจิ สาํหรบัใหกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานสาํหรบัใชเปนแนวทาง

  ยึดถือปฏิบัติ

 ทัง้นี ้บรษิทัตระหนกัดถีงึความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ีวาเปนรากฐานสําคญัในการทีจ่ะพัฒนาองคกรใหเจริญ

กาวหนาอยางมปีระสทิธิภาพ จงึไดดาํเนนิกจิการภายใตกรอบนโยบายดงักลาว ทีส่อดคลองกบัหลกัการกาํกับดูแลกจิการท่ีดขีอง

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สาํนกังาน ก.ล.ต.) และ ตลท. ซึง่อางอิงหลักการทีเ่ปนสากลของ 

Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ที่ประกอบดวย 5 หมวดหลัก อยางเครงครัดตลอดมา 

ดังนี้
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สิทธิของผูถือหุน

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา ผูถือหุนเปนผูมีสิทธิในความเปนเจาของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริษทั ใหทาํหนาทีแ่ทนตน และมีสทิธใินการตัดสนิใจทีส่าํคัญของบรษิทั บรษิทัจงึสงเสรมิใหผูถอืหุนไดใชสทิธขิองตน 

โดยสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถอืหุนไดแก การซือ้ ขาย และ/หรอืโอนหุน การมสีวนแบงในกาํไรของกจิการ การไดรบัขาวสารขอมลูของ

บริษทัอยางเพยีงพอ การเขารวมประชุมเพ่ือใชสทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถอืหุนเพ่ือแตงต้ัง/ถอดถอนกรรมการ กาํหนดคาตอบแทน

กรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนด หรือการแกไขขอบังคับและ

หนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสําคัญที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน รวมถึงอํานวยความ

สะดวก สงเสริม และสนับสนุนใหผูถือหุนในการเขารวมประชุมผูถือหุน การไดรับขอมูลสารสนเทศ และการใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมผูถอืหุน โดยในการประชมุผูถอืหุน ประธานในทีป่ระชุมเปดโอกาสใหผูถอืหุนทกุรายมสีทิธอิยางเทาเทียมกัน

ในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั โดยสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ทีเ่ปนประโยชน

ตอบริษัท อีกทั้งในการจัดประชุมผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีกระบวนการตางๆ ที่ชวยอํานวยความสะดวก

ในการประชุม เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนทุกราย รวมทั้งผูลงทุนสถาบัน เขาประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได

แนบหนังสือมอบฉันทะ ในแบบที่ผูถือหุนสามารถแสดงเจตนาไดหลากหลาย ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสําหรับผูถือหุนท่ี

ไมสามารถเขารวมประชุมได เพื่อใหผูถือหุนสามารถแตงตั้งผูอื่นเขารวมประชุม หรือแตงต้ังกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่ง 

เปนผูรับมอบฉันทะเพื่อรวมประชุมไดโดยออกเสียงตามที่ผูถือหุนระบุ

 อน่ึง ในการประชมุผูถอืหุน บริษทัไดจดัใหมกีารเผยแพรหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังขอมูลประกอบการประชมุลวงหนาใน

เว็บไซตของบริษัท รวมถึงจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับแตละ

วาระการประชุมอยางละเอียด ใหผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วันดวย เพ่ือการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล 

 บรษิทัไดจดัใหมกีารประชมุสามญัประจําปผูถอืหุนภายใน 4 เดอืน นบัแตวนัสิน้สดุรอบปบญัชขีองบริษทั สาํหรบัการประชมุ

ผูถือหุนคราวอื่นจะเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร 

 โดยบริษทัเปดโอกาสใหผูถอืหนสามารถเสนอวาระการประชมุ และ/หรอืเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเขารบัการสรรหาเปนกรรมการ

บริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนตามเงื่อนไขท่ีบริษัทกําหนด ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทไดแจงให

ผูถือหุนรับทราบกฎเกณฑ วิธีการในการเขารวมประชุมและการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุน

ทราบดวย รวมถึงจดัใหมขีอมลูทีเ่พยีงพอตอการพิจารณาในแตละวาระกอนการประชมุ และมีการจัดเตรียมบตัรลงคะแนนใหแก

ผูถอืหุนในการประชุมผูถอืหุน อนึง่ในวาระการพิจารณาการแตงตัง้กรรมการ บรษิทัเสนอใหผูถอืหุนไดพจิารณาแตงตัง้กรรมการ

เปนรายทานดวย อีกท้ัง บริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ในการรวมออกความคิดเห็น และตั้งคําถามใดๆ 

ตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอไดอยางไมจํากัดเวลา ซึ่งประธานที่ประชุมกรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการชุดยอย และผูบริหารไดรวมทําหนาที่ชี้แจงตอบขอซักถามของผูถือหุน ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของผูถือหุนทุกราย พรอมทั้งจัดทํารายงานการประชุม ที่แสดงรายละเอียดคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุม 

รวมถึงบันทึกประเด็นซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานดังกลาวดวย เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ ในป 

2555 กรรมการบริษัททุกทานใหความสําคัญ และไดเขารวมประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคน และบริษัทได

อํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ในการใชบรกิารระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนดวยบารโคด ของบริษัท ศูนยรับฝากหลัก

ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทดังกลาว เปนผูดําเนินการนับคะแนนในการประชุมดวย
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รายงานการปฏบิตัติามหลกัเกณฑกาํกบัดแูลกิจการทีด่ี

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทั ยงัไดกาํหนดนโยบายในการดูแล และปกปองสิทธขิองผูถอืหุน โดยเปนนโยบายท่ีกาํหนด

ใหการปฏบิตัติอผูถอืหุนตองเปนตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีด่ขีองบรษิทั และสอดคลองกับขอปฏิบตัติามขอบังคับ กฎ ระเบยีบ

ของ ตลท. และสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมายอืน่ๆ  ทีเ่ก่ียวของท่ีสาํคัญ รวมถงึคณะกรรมการบรษิทั  ตระหนักและใหความสาํคัญ

ถึงสิทธิของผูถือหุนโดยจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 คณะกรรมการบริษทั ใหความสาํคัญอยางย่ิงและมกีารกาํหนดแนวทางอยางแนชดั เพ่ือใหผูถอืหุนทุกรายของบรษิทั ไมวา

จะเปนผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย และ/หรือผูลงทุนสถาบัน ใหไดรับสิทธิ

ในฐานะผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไดมีการกําหนดนโยบายดูแลและปกปองสิทธิของผูถือหุน รวมถึงสงเสริม และสนับสนุน

ใหปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และสอดคลองกับขอปฏิบัติตามขอบังคับ กฎระเบียบของ ตลท. และ

สํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย

 โดยคณะกรรมการไดมุงเนนใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. 

อยางเครงครัด เพ่ือใหผูถือหุนทุกรายสามารถมั่นใจไดวา ไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน และเปนธรรมจากบริษัทอยางแนนอน

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทั ไดกาํหนดใหกรรมการบรษิทัและผูบรหิารทุกทาน ทาํการเปดเผยขอมลูเก่ียวกบัสวนไดเสยี

ของตนและผูเก่ียวของ เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน และ

สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ และผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรม

ที่ทํากับบริษัทไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว

 อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท ยังมีการกําหนดมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อ

หาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนรายอื่น เชน การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูล

ภายใน (Insider Trading) หรือการนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหาร ซึ่งกอใหเกิดความ

เสียหายตอผูถือหุนโดยรวมไวอยางเขมงวด เปนตน 

 สําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ทางบริษัทไดกําหนดมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหมั่นใจไดวา จะไมมีการใช

ขอมูลภายในเพื่อเอ้ือประโยชนกับบุคคลหรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช

ขอมูลภายใน ไดแสดงไวในเรื่องการใชขอมูลภายในของหมวดการเปดเผยขอมูล และความโปรงใสของรายงานการกํากับดูแล

กิจการนี้
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บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอเรื่องสิทธิของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุมทั้งภายในและ

ภายนอก โดยตระหนกัดวีาผูมสีวนไดเสยีของบรษิทัทกุราย  จะตองไดรบัการดูแลจากบรษิทัอยางดีทีส่ดุ  ตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ โดยไดกําหนดใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย ในการสรางความมั่งคั่ง

ทางการเงิน และความย่ังยืนของกิจการ ทั้งน้ี ในระบบการกํากับดูแลกิจการมีผูมีสวนไดเสียหลายกลุมดวยกันท่ีสําคัญไดแก 

ลกูคา พนกังาน คูคา ผูถอืหุนหรอืผูลงทนุ เจาหนี ้และชมุชนท่ีบรษิทัตัง้อยู สงัคมหรอืภาครฐั และกลุมผูมสีวนไดเสยีอืน่ไดแก คูแขง 

เปนตน

 คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบาย ใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย

ดังกลาว ตามกฎหมาย หรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัท และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจในการท่ีจะพัฒนากลไกการมีสวนรวม ของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริม

ผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อสรางความม่ันคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และควรเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของใหผูมีสวน

ไดเสียเหลานั้น ไดรับทราบอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถทําหนาที่ในการมีสวนรวมดังกลาว ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 บริษัทตระหนักดีวา ผลการดําเนินงานที่ดีของบริษัท เกิดขึ้นจากการไดรับความสนับสนุนที่ดีจากผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

จงึไดกาํหนดนโยบายทีจ่ะสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ ระหวางบริษทักับผูทีม่สีวนไดเสียในการสรางสรรคประโยชนรวมกัน และ

ดูแลใหความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียทุกรายจะไดรับการคุมครอง และปฏิบัติดวยดี โดยไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนได

เสียทุกกลุมดังนี้ 

 ผูถือหุน  :  บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงมั่นในการสรางความเติบโต และผลตอบแทน

      ที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว

 พนักงาน : • ดูแลและปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม

     • บรษิทัถอืวาพนกังานเปนทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุคา และตองไดรบัการปฏบิตัทิีเ่ปนธรรม 

      ทัง้ในดานโอกาส ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ พรอมกับใหความม่ันใจในคณุภาพ

      ชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้ง จัดใหมีสวัสดิการอยางเหมาะสม

 ลูกคา  : • บริษทัมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคณุภาพสนิคาและบรกิารอยางตอเน่ือง เพ่ือความพงึพอใจสงูสุด

      ของลูกคา

     • เอาใจใส และดแูลรบัผดิชอบตอลกูคาอยางดทีีส่ดุ โดยการรักษาคณุภาพ และมาตรฐาน

      ของสินคา   

     • จดัใหมหีนวยงาน หรือบุคคลทาํหนาท่ีรบัขอรองเรยีนของลูกคา เพ่ือใหสามารถดาํเนินการ

      แกไขขอเรียกรองดังกลาวใหแกลูกคาไดโดยเรงดวน

 คูคา  :  ปฏิบตัติามเง่ือนไขทางการคาและขอตกลงตามสญัญา โดยบริษทัมุงม่ันท่ีจะปฏิบตัติอ

      คูคาอยางเสมอภาค และตัง้อยูบนพ้ืนฐานของความเปนธรรม โดยคาํนงึถงึผลประโยชน

      รวมกัน

 เจาหนี้  :  บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการ

      ปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอตกลงในสัญญาที่ใหไวกับเจาหนี้ตางๆ อยางเครงครัด

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
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รายงานการปฏบิตัติามหลกัเกณฑกาํกบัดแูลกิจการทีด่ี

 คูแขงขัน :  บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล และปฏิบัติตอคูแขงดวย

      ความเปนธรรม ไมใชวิธีการที่ไมสุจริต และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงขัน

 สังคมและสิ่งแวดลอม  : • มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม 

     • บรษิทัไมมนีโยบายสนบัสนุนการกระทาํทจุรติ  และคอรรปัชัน่ทัง้ภายในและภายนอกองคกร

     • สรางจิตสํานึกใหกับทุกคนในองคกร  ในอันท่ีจะดูแล พัฒนา และเสริมสรางสังคม 

      สิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท

 ในดานสังคมและส่ิงแวดลอม  บริษทัไดตระหนกัถงึการเปนสวนหน่ึงของสงัคมในอนัทีจ่ะตองชวยเหลอืเก้ือกลูกนัใหสงัคม 

เพ่ือเปนการตอบแทนสังคม โดยบรษิทัไดดาํเนินการผานการชวยเหลอืผูประสบภยัโดยเฉพาะอยางย่ิง เหตุอทุกภัยในปทีผ่านมา 

และผูดอยโอกาสตางๆ ทั้งในสวนที่บริษัทดําเนินการเอง และกระทําผานองคกรการกุศลตางๆ สําหรับดานสิ่งแวดลอม บริษัทได

ใหความสาํคัญในอนัท่ีจะสรางคานิยมในการรักษาสิง่แวดลอมโดยเริม่ตนจากจุดเล็กๆ ไปจนถึงภาพรวมขององคกร ผานกจิกรรม

และการรณรงคภายในองคกรท่ีหลากหลาย เชน การรณรงคการลดปรมิาณการใชกระดาษในสาํนกังาน และการดแูลใหการดําเนิน

กระบวนการผลิตเปนมิตรกับสภาพแวดลอมและชุมชนมากที่สุด 

 ในการดาํเนนิธรุกิจใหเกิดผลประโยชนสงูสดุแกผูถอืหุน คณะกรรมการบรษิทั มีนโยบายทีจ่ะใหความสาํคญัท่ีเทาเทยีมกนั 

และควบคูกนัไประหวางความสาํเร็จตามเปาหมาย รปูแบบ และวิธกีารท่ีใชในการใหไดมาซ่ึงความสาํเร็จน้ันๆ และเพือ่ใหเปนไป

ตามนโยบายดงักลาว คณะกรรมการบริษทั ไดจดัทาํจรรยาบรรณโออิชกิรุป เพือ่ใหกรรมการ ผูบรหิาร และพนักงานทกุคนรบัทราบ

ถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแตการปฏิบัติตอผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง และสังคมโดยสวนรวม รวมท้ังตอ

พนักงานดวยกันเอง โดยคณะกรรมการ จะเรงดําเนินการจัดใหมีกลไกและกระบวนการ  ที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัด

และตอเนื่อง

 ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้

ไดรับการดูแลอยางดีที่สุด

การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส

 คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหบริษัทเปดเผยขอมูลสาํคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใช

ขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และนาเชื่อถือ แกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดย

คณะกรรมการมีความมั่นใจวา ขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย

ทั่วไป และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ โดยตระหนักดีวา ความถูกตองและคุณภาพของรายงานทางการเงิน

เปนเรื่องที่ผูถือหุนและบุคคลภายนอกใหความสําคัญยิ่ง

 บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ ทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เก่ียวกับธุรกิจ และ

ผลประกอบการของบริษัทท่ีถูกตอง ครบถวน เพียงพอ โปรงใส ใหแกผูลงทุนและผูที่เก่ียวของอยางท่ัวถึง และทันตอเวลา 

ทั้งรายงานขอมูลประจําป รายงานประจําป รายงานขอมูลทางการเงิน ขอมูลสําคัญตามเกณฑกําหนดของ ตลท. และขอมูล

ที่มผีลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบรษิทั โดยนกัลงทนุ หรือผูทีเ่ก่ียวของสามารถรบัทราบขอมูลดังกลาวขางตน ผานชองทางและ

สือ่ตางๆ ของ ตลท.และบรษิทั ไดแสดงขอมูลสําคัญ ๆ  ทีเ่ปนประโยชนในเว็บไซต ของบรษิทัดวย รวมถึงสามารถทาํการนัดหมาย

เขาพบผูบริหารของบริษัทเพ่ือสอบถามขอมูลดําเนินกิจการไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการ ไดจัดใหมี

กระบวนการกําหนดคาตอบแทนที่โปรงใส และไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน
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 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเขาใจเปนอยางดี ถึงความสําคัญของความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และ

งบการเงินที่แสดงใหเห็นถึงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาอันเปนจริง และสมเหตุสมผล ดังนั้น 

คณะกรรมการบรษิทั  จงึใหความรวมมอืตอผูสอบบญัช ีและใหความเปนอสิระแกผูสอบบญัชขีองบรษิทัอยางเตม็ที ่ ในการตรวจสอบ

และแสดงความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานของบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทั  เปนผูรบัผดิชอบตอรายงานทางการเงนิของบรษิทัทีจ่ดัทาํขึน้ รวมถงึสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ

อยูในรายงานประจําป โดยดูแลใหฝายจัดการจัดทํางบการเงิน และขอมูลทางการเงินใหถูกตอง ครบถวนภายใตหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี  ที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

แหงประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง 

ตลอดจนการพจิารณาความสมเหตสุมผลในการจดัทาํ และการเปดเผยขอมลูสาํคญัอยางเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

 คณะกรรมการบริษัท ยังไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ วาสามารถทําใหบริษัท

สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีรายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตองครบถวน อีกทั้ง ยังเปนการปองกันไมใหเกิด

การทจุรติ และการดาํเนนิงานทีผ่ดิปกตอิยางมสีาระสาํคญั จงึไดจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ทาํหนาทีส่อบทาน และดแูล

ใหบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ดแูลใหมรีายงานทางการเงนิมคีวาม

ถูกตองและเพียงพอ จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวารายงานและการบันทึกขอมูล

ทางบญัชมีคีวามถกูตอง ครบถวน และเพยีงพอ และเพือ่เปนการสรางความมัน่ใจใหกบัผูถอืหุน คณะกรรมการบรษิทั ไดมอบหมาย

ใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดวยกรรมการอสิระ เปนผูดแูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน และความเหน็

ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้  ไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดแสดงในรายงานประจําป

วางบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนรายงานที่มีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

 บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหารใหอยูในระดับที่เหมาะสม สามารถที่จะแขงขันไดกับ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดยคาตอบแทน

กรรมการนั้นเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระ

หนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ คาตอบแทนสําหรับกรรมการจะอยูในรูปคาตอบแทนรายเดือน และบําเหน็จกรรมการ สวนคา

ตอบแทนของผูบริหาร จะไดรับในรูปของเงินเดือนและโบนัส

 โดยคณะกรรมบรษิทั ไดมกีารแตงตัง้คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน เพือ่ทาํหนาทีพ่จิารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการ

และผูบรหิาร โดยการใหผลตอบแทนแกกรรมการนัน้ บรษิทัไดดาํเนนิการตามมตจิากทีป่ระชมุผูถอืหุน โดยไดมกีารเปดเผยจาํนวน

คาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนตางๆ ที่กรรมการไดรับจากบริษัทไวในรายงานประจําป ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดคาตอบแทน

สําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัทสําหรับป 2555 ในขอ 15 หนาที่ 78 ของรายงานประจําปฉบับนี้
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รายงานการปฏบิตัติามหลกัเกณฑกาํกบัดแูลกิจการทีด่ี

 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

 บริษทัมีการกําหนดนโยบายเกีย่วกับการเปดเผยขอมูล รายงานทางการเงนิ และการดาํเนินการไวอยางชัดเจน โดยกําหนด

ใหมกีารเปดเผยสารสนเทศทางการเงินและขอมูลอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวกบัธุรกิจ รวมถึงขอมูลผลประกอบการของบริษทัท่ีถกูตอง ครบถวน 

เพียงพอ เชื่อถือได และทันกําหนดเวลาอยางสมํ่าเสมอใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และบุคคลทั่วไป โดย

คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลท่ี

กําหนดไวอยางเครงครัดและโปรงใส สามารถที่จะตรวจสอบไดตลอดเวลา

 บริษัทถือวาการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในเปนความรับผิดชอบสําคัญของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่ตอง

เก็บรักษาขอมลูความลบัของบริษทัอยางเครงครดั โดยเฉพาะขอมลูภายในทีย่งัไมเปดเผยตอสาธารณะ หรอืขอมลูผลกระทบตอ

การดําเนินธุรกิจ หรือราคาหุน โดยไดกําหนดที่จะไมใหใชโอกาส หรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทในการหาประโยชนสวนตัว โดยจํากัดใหรับรูไดเฉพาะกรรมการและผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของเทาน้ัน รวมถึงบริษัท

ไดกําหนดใหผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกําหนดหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

ซึง่อยูในหนวยงานทีร่บัทราบขอมลูภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรทีย่งัไมบรรลุนติภิาวะซือ้ขายหลกัทรัพยของบรษิทักอนการ

ประกาศงบการเงินไมนอยกวา 1 เดือน หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษซ่ึงมีตั้งแตการตักเตือน

จนถึงการเลิกจาง นอกจากน้ี บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายดังกลาวอยางเปนลายลักษณอักษร ในการหามมิใหพนักงานของ

บริษัททุกรายทําการซื้อขายหลักทรัพยในชวงที่ไดรับขอมูลที่สําคัญ และมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจนกวาบริษัท

จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนอยางนอย 30 วันลวงหนา กอนเปดเผยขอมลูดังกลาวตอสาธารณชนอีกดวย ซึ่งในปที่ผานมา

ไมมีบุคลากรของบริษัทฝาฝน หรือไดรับโทษจากมาตรการดังกลาว

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษทัมคีวามรับผดิชอบตอผูถอืหุนเก่ียวกบัการดําเนินธรุกจิของบรษิทั กาํกบัดแูลใหการบริหารจัดการเปน

ไปตามเปาหมาย และแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝายดวย

 คณะกรรมการบริษัททุกทานลวนเปนผูมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสูงสุด

ของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม  โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะ

กรรมการบริษทั และฝายจัดการไวอยางชดัเจน และดูแลใหบริษัทมีระบบงานท่ีใหความเช่ือม่ันไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทได

ดาํเนนิไปในลกัษณะท่ีถกูตองตามกฎหมายและมจีริยธรรม โดยกรรมการทกุทานเขาใจเปนอยางดถีงึหนาท่ี ความรับผิดชอบของ

กรรมการ และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท พรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระ และปรับปรุงตนเองให

ทันสมยัอยูตลอดเวลา  โดยตระหนกัดถีงึการปฏบิตัหินาทีด่วยความซ่ือสตัยสจุรติ ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคํานงึถงึประโยชน

สูงสุดของบริษัท และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน โดยไดรับขอมูลที่ถูกตองและครบถวน 

 โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ

เฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยกรรมการ

ทุกทานไดอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ 
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 เพ่ือใหการปฏิบตัหินาท่ีของคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัไดจดัใหมคีณะกรรมการ

ชดุยอยตางๆ เพือ่ชวยศกึษาและกลัน่กรองงานตามความจําเปน โดยเฉพาะในกรณีทีต่องอาศยัความเปนกลางในการวินจิฉยั และ

ควรกําหนดนโยบาย บทบาท หนาทีร่บัผดิชอบกระบวนการทาํงาน เชน การดําเนนิการประชุม และการรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัทไวอยางชัดเจน

 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

 คณะกรรมการบริษทั เปนผูใหความเห็นชอบตอการกาํหนดวสิยัทัศน ภารกจิ กลยุทธ เปาหมาย แผนธรุกิจ และงบประมาณ

ของบริษัท โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามผลดําเนินงานของบริษัท และ

รบัทราบเร่ืองดําเนินการทีส่าํคญัของฝายจัดการ รวมถึงไดจดัใหมกีลไกในการกํากบัดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของผูบริหารวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวทั้งระยะสั้น และระยะยาว  

 กรรมการของบริษทั  ทกุทานเปนบคุคลผูมคีวามรู ความสามารถ และประสบการณทีเ่ปนประโยชนตอการดําเนนิธรุกจิของ

บริษัท โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการจะตองผานกระบวนการสรรหาที่โปรงใสโดยคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ บคุคลที่

จะไดรบัการเสนอเปนกรรมการทีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ  จะไดรบัการบรรจุเปนระเบียบวาระการประชมุเพือ่เสนอ

ตอผูถือหุน โดยบริษัทจะเปดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ และการถือหุนในบริษัทของกรรมการทุกทานในรายงานประจําป  

 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

 บริษทัไดจดัต้ังคณะกรรมการบรษิทัข้ึน โดยคัดเลอืกจากบคุคลท่ีมคีณุสมบัตติามท่ีกาํหนดไวในหลักเกณฑของ ตลท. และได

ผานการแตงตัง้จากท่ีประชุมผูถอืหุน ปจจบุนัคณะกรรมการบริษทัมจีาํนวน 12 ทาน ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบรหิารจํานวน 

6 ทาน และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน โดยในจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารนี้เปนกรรมการอิสระจํานวน 

4 ทาน ซึง่ 3 ทานดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบรษิัทดวย โดยมคีุณสมบตัิตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย รวม

ทั้งมีความอิสระในการบริหารงานตรวจสอบอีกดวย

 การรวมหรือแยกตําแหนง

 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัทเปนคนละบุคคลกัน เพื่อแบงแยกหนาที่ในการกํากับดูแล และหนาที่

ในการบรหิารจัดการออกจากกนัอยางชดัเจน โดยในการบริหารงานตองดําเนนิการภายใตการอนุมตัเิหน็ชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญกลุมตางๆ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการสอบทาน และถวงดุล

อํานาจคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการมีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษทัจะเปนผูพิจารณาและ

ใหความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝายจัดการมีหนา

ที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว

 คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการบริษทัไดแตงตัง้คณะอนกุรรมการจาํนวน 5 ชดุ เพือ่ชวยในการกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั คอื คณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา

ตอบแทน โดยรายละเอียดรายชื่อ คุณสมบัติ และขอบเขต อํานาจ หนาที่ ของอนุกรรมการดังกลาวแสดงไวในขอ 12 โครงสราง

การจัดการในหนาของรายงานประจําปฉบับนี้



รายงานการปฏิบตัติามหลกัเกณฑกาํกบัดแูลกิจการทีด่ี

 การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัไดกาํหนดใหมกีารประชุมปกติเปนประจาํทกุไตรมาส และสามารถกําหนดใหมกีารประชุมพเิศษเพิม่ได

ตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมไวลวงหนาอยางชัดเจน ทั้งวาระรับทราบ และวาระเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ กอน

การประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถวน เพียงพอใหแกกรรมการ

แตละทานลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม 

ซึง่ในการประชมุแตละคร้ัง กรรมการทุกทานสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย โดยเลขานุการบรษิทัจะทํา

หนาที่บันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และหลังจากที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะ

ถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการ และผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา

 สําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการไดมีการกําหนดการประชุมไวเปนการลวงหนา และสามารถกําหนดการประชุมเพิ่ม

เติมไดตามความจําเปนเชนกัน รวมถึง มีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมไวทุกครั้งดวย

 ในป 2555 บริษัทไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจํานวนครั้งที่ประชุม และแสดง

รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานสรุปได ดังนี้

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

122



คณะกรรมการ

บริหาร 

จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน 

จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

สรรหา 

จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท 

จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

รายชื่อ
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

สรรหา 

จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

รายชื่อ

 นายณรงค  ศรีสอาน 7/7 - - - 4/4 -

 นายวิกรม  คุมไพโรจน 7/7 8/8 - 1/1 4/4 -

 นายชัย  จรุงธนาภิบาล 6/7 8/8 - - - 6/6

 นางสาวพจนีย  ธนวรานิช 7/7 8/8 - - - -

 นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล 7/7 - - 1/1 4/4 -

 นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี 4/7 - 12/12 1/1 4/4 -

 นายแมทธิว  กิจโอธาน 7/7 - 11/12 - - -

 นายปณต  สิริวัฒนภักดี 6/7 - - - - -

 นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร 7/7 - 11/12 - 4/4 -

 นายอวยชัย  ตันทโอภาส 7/7 - 12/12 - - -

 นายพิษณุ วิเชียรสรรค 7/7 - 12/12 - - 6/6

 นางสุรียพร  ประดิษฐทัศนีย 7/7 - 11/12 - - 6/6

 หมายเหตุ     : กรณีกรรมการมิไดเขารวมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการตามขอมูลที่ปรากฏดังตารางขางตนเนื่องจากมีเหตุจําเปน 

  กรรมการที่มิไดเขารวมประชุมจะไดแจงลาการประชุมลวงหนาทุกครั้ง

รายงานประจําป 2555
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 ความขัดแยงทางผลประโยชน

 คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัทไดระมัดระวังถึงความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นโดยไดถือปฏิบัติ 

และดูแลมิใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน นอกจากนี้รายการระหวางกันของ

บรษิทัซึง่เกดิกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน มสีวนไดสวนเสยี หรอือาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปน และความเหมาะสมของ

รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ

 ไมมคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหวางกนัท่ีอาจเกดิข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบจะวาจางผูเช่ียวชาญอสิระ หรือ

ผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริษัทหรือผูถือหุนตามแตกรณีไป และเพ่ือเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน คณะกรรมการบริษัทได

กําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการปองกันมิใหกรรมการ และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยกําหนด

ใหกรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท

 นอกจากนี ้เพือ่เปนการปองกนัความขดัแยงทางผลประโยชน บรษิทัไดกาํหนดนโยบายในการดแูลรายการทีอ่าจกอใหเกดิ

ความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานน้ันจะไมมีสิทธิ

ออกเสียง หรือมีสวนรวมในการพิจารณาวาระดังกลาว รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหาร และผูทีเ่กี่ยวของ

นําขอมูลภายในของบริษัทไปใชประโยชนสวนตัวดวย

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตาม

เปาหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุลที่มีประสิทธิภาพอยางเพียงพอในการ

ปกปอง รักษา และดูแลเงินทุนของผูถือหุน และสินทรัพยของบริษัท กําหนดลําดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของ

ผูบรหิาร และพนกังาน กาํหนดระเบียบการปฏบิตังิานอยางเปนลายลักษณอกัษร มหีนวยงานตรวจสอบภายในทาํหนาทีต่รวจสอบ

การปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไป   อยางถูกตอง รัดกุม และเปนไปตามที่ระเบียบกําหนดไว รวมทั้งคณะกรรมการตรวจ

สอบทําหนาที่กํากับดูแล      การดําเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพื่อใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบรายงานทางการเงนิท่ีนาเชือ่ถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏบิตังิานท่ีไดรบัรายงานโดยตรงจากหนวยงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัท

 บริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบ และถวงดุลไดอยางเต็มที่โดยใหขึ้น

ตรงและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กาํหนดไว

อยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจัดขึ้นแตละครั้ง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สําคัญใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ

สงรายงานความเห็นและขอเสนอแนะใหฝายบริหารรับทราบวาควรปรับปรุงงานในดานใดบาง

 คณะกรรมการบรษิทัไดกาํหนดใหหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทั เปนแนวทางในการดําเนินธรุกจิสาํหรับกรรมการ 

ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทั ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัจะทบทวนและปรบัปรงุหลักการดูแลกจิการทีด่ทีกุป เพือ่ใหเหมาะสม

กบัการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจเกดิจากการดําเนนิธรุกจิ สภาพแวดลอม สถานการณ รวมทัง้กฎระเบียบและขอบงัคบัตางๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปดวย

 อยางไรก็ดี ในป 2555 บริษัทไดดําเนินการและปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการดังกลาวไดเปนอยางดี

รายงานการปฏิบตัติามหลกัเกณฑกาํกบัดแูลกิจการทีด่ี



งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และรายงานของ

ผูสอบบัญชีีรับอนุญาต



รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต

เสนอ ผูถือหุนบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั โออชิิ 

กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบแสดง

การเปล่ียนแปลงสวนของผูถอืหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแส

เงนิสดเฉพาะกิจการ  สาํหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชี

ที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวม และงบ

การเงินเฉพาะกจิการเหลานีโ้ดยถกูตองตามทีค่วร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

และรบัผดิชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผูบรหิารพจิารณาวาจาํเปน  เพือ่ใหสามารถ

จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการดงักลาว จากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบตังิานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดใหขาพเจาปฏิบตัติามขอกําหนด ดานจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวา     

งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิกีารตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึง่หลักฐานการสอบบญัชี

เก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช ขึ้น

อยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูล

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริต หรือ

ขอผิดพลาด  ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชพีจิารณาการควบคมุภายใน

ที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนอ งบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ 

เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคใน

การแสดงความเหน็ตอประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวม

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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ถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญช ี ทีผู่บรหิารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชทีีจ่ดัทาํขึน้ 

โดยผูบริหารรวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

 ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา

ความเห็น

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงานรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  

        

                                            (นิรันดร ลีลาเมธวัฒน)

                                            ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

                                                                                                              เลขทะเบียน 2316

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ 2556



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย     

สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 93,649,659  56,017,956  49,659,512  44,651,935 

เงินลงทุนชั่วคราว 7  2,000,000   -   -   - 

ลูกหนี้การคา  5, 8 709,315,929  502,415,055  204,455,643  113,408,916 

ลูกหนี้อื่น   5, 9 1,010,258,017  1,424,523,584   18,858,908   19,020,684

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 5 -  -   118,000,000   74,000,000 

สินคาคงเหลือ 10 309,605,241  225,164,699  41,178,404  38,907,914 

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย 5 - - 167,999,600  335,999,200 

ภาษีเงินไดจายลวงหนา  13,433,960  - 6,280,536   - 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  37,280,503 42,959,972 24,205,298  23,380,247 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  2,175,543,309  2,251,081,266  630,637,901 649,368,896

        

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 578,203,025  578,000,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 7 10,160,000  12,160,000  - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 4,741,702,936  3,130,070,381  974,179,983  660,523,003 

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 33,139,828  35,809,222  21,426,222  22,661,231 

สิทธิการเชา  14 72,626,251  82,317,616  37,809,851  40,287,858 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15 53,773,684 18,707,842  16,190,089  3,882,876 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5, 16 173,078,954  188,650,711  151,272,762  124,425,157 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  5,084,481,653 3,467,715,772 1,779,081,932 1,429,780,125 

รวมสินทรัพย  7,260,024,962  5,718,797,038  2,409,719,833 2,079,149,021

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

2554 255425552555หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบการเงนิสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555



รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

129

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน    

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17 1,836,000,000  581,000,000  - -

เจาหนี้การคา  5, 18 932,942,350  643,497,048  404,454,174  300,501,009 

เจาหนี้อื่น   5, 19 927,922,632 649,912,871 491,694,146  230,207,194 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 5 - - 159,000,000  145,000,000 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง       

 กําหนดชําระภายในหนึ่งป 17 - 600,000,000 - -

เจาหนี้คาสินทรัพย  323,112,686 191,994,935  134,186,070  69,068,661 

ภาษีเงินไดคางจาย  3,700,003  40,883,589  -  1,848,759 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  57,250,096  40,412,770  21,924,172  18,119,617 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  4,080,927,767  2,747,701,213  1,211,258,562  764,745,240 

        

หนี้สินไมหมุนเวียน      

รายไดรอตัดบัญชี  263,223  515,754   177,663   364,570 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 20 40,892,444  26,698,632   28,267,992   19,414,379 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 21 16,747,433  39,035,083  300,000  300,000 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  57,903,100  66,249,469  28,745,655  20,078,949 

รวมหนี้สิน   4,138,830,867 2,813,950,682 1,240,004,217  784,824,189 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

2554 255425552555หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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งบการเงนิสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน    

สวนของผูถือหุน      

ทุนเรือนหุน  22     

 ทุนจดทะเบียน  375,000,000  375,000,000  375,000,000  375,000,000 

    ทุนที่ออกและชําระแลว  375,000,000  375,000,000  375,000,000  375,000,000 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 23 609,402,184  609,402,184  609,402,184  609,402,184 

กําไรสะสม      

 จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 23 37,500,000  37,500,000  37,500,000  37,500,000 

    ยังไมไดจัดสรร  2,062,437,093  1,846,084,757  147,813,432  272,422,648 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน       

 ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงิน  (4,597) - - -

    สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน  36,859,415  36,859,415  - -

รวมสวนของผูถือหุน  3,121,194,095  2,904,846,356  1,169,715,616 1,294,324,832

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  7,260,024,962  5,718,797,038  2,409,719,833 2,079,149,021

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

2554 255425552555หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได    

รายไดจากการขาย 5, 24, 32 11,634,396,731  9,501,115,480  6,152,699,067  4,315,979,445 

เงินปนผลรับ  5, 11 - - 352,431,138  12,797,951 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  - 26,108,487  - -

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย  - 114,126,992  - -

รายไดอื่น   5, 25 67,893,662  36,084,062  33,760,888  21,675,857 

รวมรายได   11,702,290,393  9,677,435,021  6,538,891,093  4,350,453,253 

คาใชจาย   29     

ตนทุนขาย  5, 10 8,030,592,613  6,558,018,196  4,072,736,233  2,763,633,918 

คาใชจายในการขาย 5, 26 1,376,448,603  1,023,971,545  829,666,491  538,041,665 

คาใชจายในการบริหาร 5, 27 1,579,227,434  1,105,258,408  1,333,730,413  979,315,214 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  36,589,713  - - -

ขาดทุนจากนํ้าทวมสุทธิ 3 5,744,505  115,983,984  - 12,898,733 

ตนทุนทางการเงิน 5, 30 45,647,370  15,683,317   4,525,792   3,257,356 

รวมคาใชจาย  11,074,250,238  8,818,915,450  6,240,658,929  4,297,146,886 

กําไรกอนภาษีเงินได  628,040,155  858,519,571  298,232,164  53,306,367 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 31 25,792,965  (50,392,649)  11,527,495   (16,504,008)

กําไรสําหรับป  653,833,120  808,126,922  309,759,659  36,802,359 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา      

 หนวยงานตางประเทศ  (4,597) - - -

การตีมูลคาที่ดินใหม 12 - 46,074,269 - -

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการ       

 คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ       

 ผลประโยชนพนักงาน 20 (7,788,479) (9,492,398) (3,898,594) (4,877,601)

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ       

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 31 1,557,695 (7,316,374) 779,719 975,520

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษ ี (6,235,381) 29,265,497 (3,118,875) (3,902,081)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  647,597,739 837,392,419 306,640,784 32,900,278

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  33 3.49  4.31  1.65  0.20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

2554 255425552555หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม
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งบการเงนิสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554         

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  375,000,000  609,402,184  37,500,000  1,645,551,753           -           -  2,667,453,937 

 รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

  เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 34 - - - (600,000,000) -           -  (600,000,000)

 รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน  - - - (600,000,000)          -           -  (600,000,000)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป         

   กําไร   -   -   -  808,126,922           -           -  808,126,922 

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   -   -   -  (7,593,918)          -   36,859,415  29,265,497 

 รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป   -   -   -   800,533,004           -   36,859,415   837,392,419 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  375,000,000  609,402,184  37,500,000  1,846,084,757           -  36,859,415  2,904,846,356 

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนสํารอง
ตาม

กฎหมาย

กําไรสะสม องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

ยังไมได
จัดสรร

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

สวนเกินทุน
จากการตีราคา

ที่ดิน

รวมสวน
ของ

ผูถือหุนหมายเหตุ

งบการเงินรวม

           บาท



รายงานประจําป 2555
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  375,000,000  609,402,184  37,500,000  1,846,084,757           -  36,859,415  2,904,846,356 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

 เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 34  -   -   -  (431,250,000)          -           -  (431,250,000)

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน   -  -  -  (431,250,000) -   -  (431,250,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป         

 กําไร    -   -   -   653,833,120           -           -   653,833,120 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   -   -   -  (6,230,784)  (4,597)          -   (6,235,381)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป    -   -   -   647,602,336   (4,597)          -   647,597,739 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  375,000,000  609,402,184  37,500,000  2,062,437,093  (4,597) 36,859,415  3,121,194,095

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนสํารอง
ตาม

กฎหมาย

กําไรสะสม องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

ยังไมได
จัดสรร

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

สวนเกินทุน
จากการตีราคา

ที่ดิน

รวมสวน
ของ

ผูถือหุนหมายเหตุ

งบการเงินรวม

           บาท



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554      

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  375,000,000 609,402,184 37,500,000 839,522,370 1,861,424,554

 รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

  เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 34  -   -   -          (600,000,000)        (600,000,000)

 รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน   -  -   -        (600,000,000)      (600,000,000)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

  กําไร     -  -  -  36,802,359  36,802,359 

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    -   -  -              (3,902,081)            (3,902,081)

 รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป    -   -   -  32,900,278 32,900,278 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  375,000,000  609,402,184  37,500,000 272,422,648 1,294,324,832 

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนสํารอง
ตาม

กฎหมาย

กําไรสะสม

ยังไมได
จัดสรร

รวมสวน
ของ

ผูถือหุนหมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

           บาท

งบการเงนิสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555      

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  375,000,000 609,402,184 37,500,000 272,422,648 1,294,324,832

 รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

  เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 34  -   -   -          (431,250,000)        (431,250,000)

 รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน   -  -   -        (431,250,000)       (431,250,000)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

  กําไร     -  -  -  309,759,659  309,759,659 

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    -   -  -              (3,118,875)             (3,118,875)

 รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป    -   -   -  306,640,784 306,640,784 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  375,000,000  609,402,184  37,500,000 147,813,432 1,169,715,616 

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนสํารอง
ตาม

กฎหมาย

กําไรสะสม

ยังไมได
จัดสรร

รวมสวน
ของ

ผูถือหุนหมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

           บาท



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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งบการเงนิสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

กําไรสําหรับป   653,833,120  808,126,922  309,759,659  36,802,359 

รายการปรับปรุง     

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 12, 13, 14 512,137,433  476,966,530  256,912,780  188,545,847 

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคา       

 อาคารและอุปกรณ 12 (224,648,362) 588,799,971  3,420,762  -

(กลับรายการ) คาเผื่อสินคาลาสมัยและเสื่อมสภาพ  14,344,761  (7,223,356) 4,246,470  (2,569,719)

ตัดจําหนายสินคาลาสมัยและเสื่อมสภาพ  34,581,410  24,545,927  3,707,274  16,635,163 

ตัดจําหนายสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  1,265,615  570,056  1,015,666  -

รายไดชดเชยจากประกันภัย 3 (170,000,000) (1,200,000,000) - -

ดอกเบี้ยรับ    (2,416,997) (2,457,139) (3,801,364) (3,088,005)

ตนทุนทางการเงิน 30  45,647,370   15,683,317   4,525,792   3,257,356 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 11 - - (352,431,138) (12,797,951)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  30,153,259  10,415,832  - -

ขาดทุนจากการจําหนายและคาใชจายตัดบัญชี       

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  48,338,425  252,186,072  22,026,232  34,482,800 

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  14,865  5,062,340  13,602  5,062,340 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 20 6,405,332  5,328,408  4,955,019  4,136,773 

รายไดตัดบัญชี   (252,531) (268,978) (186,907) (203,353)

(รายได) คาใชจายภาษีเงินได 31 (25,792,965) 50,392,649   (11,527,494)  16,504,008 

      923,610,735  1,028,128,551  242,636,353  286,767,618

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน       

ลูกหนี้การคา   (206,721,385) 104,060,034  (91,046,727) (50,681,666)

ลูกหนี้อื่น    116,572,253  (166,030,715) 161,776  (4,739,710)

สินคาคงเหลือ   (133,366,713) 253,292,213  (10,224,234) (6,937,048)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  4,445,752  (12,259,802) (1,859,895) (10,150,029)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (30,010,815) (23,758,625) (26,847,605) (24,412,425)

เจาหนี้การคา   289,453,296  (152,048,442) 103,953,165  35,209,570 

เจาหนี้อื่น    247,692,610  327,777,413  261,486,952  75,371,493 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  16,843,000  15,690,685  3,804,555  2,625,674 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  (22,287,650) 12,504,296   -   - 

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน   1,206,231,083  1,387,355,608  482,064,340  303,053,477 

รับเงินจากการเคลมประกันภัย  467,693,314   -   -   - 

จายผลประโยชนพนักงาน   -  (8,421,575)  -   (4,587,979)

จายภาษีเงินได   (58,332,727) (68,234,086) (8,129,295) (50,064,334)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  1,615,591,670  1,310,699,947  473,935,045  248,401,164 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554 255425552555หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

รับดอกเบี้ย   2,385,099 2,421,323 3,820,542 3,033,265

รับเงินปันผล    -   -  520,430,738 495,796,801

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย   -   -   (44,000,000)  (74,000,000)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   -  (203,025)  - 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (1,765,751,813) (1,712,382,968) (535,220,983) (240,850,277)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  10,530,219 180,660,389 10,300,253  3,047,619 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (3,215,831) (3,181,197) (2,279,201) (2,188,054)

ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   -  2,532,411  -  -

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,756,052,326) (1,529,950,042) (47,151,676) 184,839,354 

        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

จ่ายดอกเบี้ย    (45,653,044)  (15,135,287)  (4,525,792)  (3,257,356)

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (431,250,000) (600,000,000) (431,250,000) (600,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  1,255,000,000  581,000,000   -   - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย   -   -   14,000,000   145,000,000 

ช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง       

 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  (600,000,000) -  -   - 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน  178,096,956  (34,135,287) (421,775,792) (458,257,356)

        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  37,636,300  (253,385,382) 5,007,577  (25,016,838)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  56,017,956  309,403,338  44,651,935  69,668,773 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ       

 คงเหลือสิ้นปี  (4,597) - - -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 6 93,649,659  56,017,956  49,659,512  44,651,935 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

2554 255425552555หมายเหตุ

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวำคม
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

   

        หมายเหตุ                   สารบัญ

   1 ขอมูลทั่วไป

   2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

   3 ผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัยของไทย

   4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

   5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

   6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

   7 เงินลงทุนอื่น

   8 ลูกหนี้การคา

   9 ลูกหนี้อื่น

 10 สินคาคงเหลือ

 11 เงินลงทุนในบริษัทยอย

 12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

 13 สินทรัพยไมมีตัวตน

 14 สิทธิการเชา

 15 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

 17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 18 เจาหนี้การคา

 19 เจาหนี้อื่น

 20 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

 21 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

 22 ทุนเรือนหุน

 23 สํารอง

 24 รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

 25 รายไดอื่น

 26 คาใชจายในการขาย

 27 คาใชจายในการบริหาร

 28 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

 29 คาใชจายตามลักษณะ

 30 ตนทุนทางการเงิน

 31 ภาษีเงินได 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

    

    

          หมายเหตุ                  สารบัญ

  

 32 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน

 33 กําไรตอหุน

 34 เงินปนผล

 35 เครื่องมือทางการเงิน

 36 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

 37 อื่นๆ

 38 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 39 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช

 40 การจัดประเภทรายการใหม
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556

1 ขอมูลทั่วไป

 บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 
 57 อาคารปารค เวนเชอร ชั้นที่ 19-20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (เดิมตั้งอยูเลขที่ 9 อาคารยูเอ็ม 
 ทาวเวอร ชั้น 20 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร)

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 

 บริษัทใหญในระหวางปไดแก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับรานอาหารญี่ปุนและจัดจําหนายเครื่องด่ืมและอาหารวาง  กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลัก
 เกี่ยวกับการผลิตและจัดจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม รานอาหารญี่ปุน รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2555 และ 2554 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ

 งบการเงินนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช  โดยสภาวิชาชีพ
 บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับ
 สําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และไมไดมกีารนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาว ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 39

(ข) เกณฑการวัดมูลคา

 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
 ทางการเงินดังตอไปนี้
 • ตราสารอนุพันธ วัดมูลคาดวยราคายุติธรรม
 • เครื่องมือทางการเงิน ที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนวัดมูลคาดวยราคายุติธรรม

(ค) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน  

 งบการเงินนี้ จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมด มีการปดเศษในหมายเหตุประกอบ
 งบการเงิน เพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

(ง) การประมาณการและใชวิจารณญาณ   

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณและ
 ขอสมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงนิ ทีเ่กีย่วกับสนิทรัพย 

 หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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 ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงิน จะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทาง
 บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาว ไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ

 ขอมูลเกีย่วกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานทีส่าํคัญในการกาํหนดนโยบายการบัญชี  มผีลกระทบสําคัญ
 ตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้

 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3  ผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัยของไทย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 (ถ) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12  การตีมูลคาของที่ดิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15  การใชประโยชนของขาดทุนทางภาษี
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20  การวัดมูลคาของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน

3 ผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัยของไทย

 กลุมบรษิทัดําเนนิธุรกิจบางสวนอยูในจงัหวดัปทมุธาน ี ซึง่ไดรบัผลกระทบจากเหตกุารณมหาอทุกภยัของไทย เปนผลใหตอง
 หยดุการผลติทีโ่รงงานทีจ่งัหวดัปทมุธานตีัง้แตวนัที ่19 ตลุาคม 2554 และไดเริม่ผลิตใหมในเดอืนตุลาคม 2555 อยางไรกด็ี
 กลุมบริษัทไดมีการทําประกันภัยสรรพภัยและประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก แตการประเมินผลกระทบของความเสียหาย 
 ยังไมแลวเสร็จ ผูบริหารเชื่อวาความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณนํ้าทวมจะไดรับชดเชยจากการประกันภัย กิจการจะรับรู
 เงินชดเชยท่ีจะไดรับจากบริษัทประกันภัยไดก็ตอเมื่อมีความแนนอนที่จะไดรับเงินชดเชยนั้น กลุมบริษัทและบริษัทไดรับรู
 คาใชจายและเงินชดเชยจากการประกันภัยอันเนื่องมาจากมหาอุทกภัยดังนี้

เงินชดเชยจากการประกันภัย     

 - ไดรับชําระกอนวันที่ 31 ธันวาคม 468 - - -

 - ไดรับชําระหลังวันที่ 31 ธันวาคม 160 55 - -

 - ยังไมไดรับชําระ 742 1,145 - -

เงินชดเชยไดรับชําระจากรัฐบาลกอนวันที่ 31 ธันวาคม 4 - - -

รวมเงินชดเชยจากการประกันภัยที่ไดรับรูแลวสะสม 1,374 1,200 - -

เงินชดเชยจากการประกันภัยที่รับรูแลวในงวดกอน (1,200) - - -

เงินชดเชยจากการประกันภัยที่ไดรับรูแลว 174 1,200 - -

สินคาเสียหาย - (229) - (13)

อาคารและอุปกรณเสียหายและดอยคา (36) (908) - -

คาใชจายอื่นซึ่งเกิดเนื่องจากมหาอุทกภัย (144) (179) - -

รวมคาใชจายจากมหาอุทกภัย (180) (1,316) - (13)

ขาดทุนสุทธิจากมหาอุทกภัยที่รับรู (6) (116) - (13)

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ลานบาท)
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คาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยขางตนนั้น หากแยกเปนคาใชจายตามหนาที่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะแยกไดดังนี้

4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ ไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

 งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)

 บริษัทยอย

 บรษิทัยอยเปนกิจการทีอ่ยูภายใตการควบคมุของกลุมบรษิทั การควบคุมเกดิขึน้เมือ่กลุมบรษิทัมอีาํนาจควบคมุ ทัง้ทางตรง
 หรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ
 บริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง 

 นโยบายการบัญชีของบริษัทยอย ไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมบริษัท

 การตัดรายการในงบการเงินรวม

 ยอดคงเหลอืและรายการบัญชรีะหวางกิจการในกลุม รวมถงึรายไดหรอืคาใชจายท่ียงัไมเกดิข้ึนจรงิ  ซึง่เปนผลมาจากรายการ

 ระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงนิรวม  

(ข) เงินตราตางประเทศ 

 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ

 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 สนิทรพัยและหนีส้นิทีเ่ปนตวัเงนิและเปนเงนิตราตางประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงคาเปนเงนิบาท  โดยใชอตัราแลกเปลี่ยน 
 ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน

 สินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชี  ที่เปนเงินตราตางประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม 
 แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงิน ซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งแสดงในมูลคายุติธรรม แปลงคา
 เปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการพิจารณามูลคายุติธรรม

ตนทุนขาย 20 7 - -

คาใชจายในการบริหาร 160 1,309 - 13

รวมคาใชจายจากมหาอุทกภัย 180 1,316 - 13

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ลานบาท)
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 กิจการในตางประเทศ  

 สินทรัพยและหนี้สินของกิจการในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

 รายไดและคาใชจายของกิจการในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท  โดยใชอัตราแลกเปล่ียนที่ใกลเคียงกับอัตรา ณ วันที่

 เกิดรายการ

 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงคา บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการผลตางจาก
 อัตราแลกเปลี่ยนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนน้ันออกไป

 เมื่อมีการชําระหน้ีรายการที่เปนตัวเงินที่เปนลูกหน้ี  หรือเจาหน้ีกับหนวยงานในตางประเทศ ซึ่งรายการดังกลาว  มิได
 คาดหมายวาจะมีแผนการชําระหนี้  หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกล  กําไรและขาดทุนจากอัตรา
 แลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกลาว จะถูกพิจารณาเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และ
 รบัรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ และแสดงเปนรายการผลตางจากอตัราแลกเปลีย่นในสวนของผูถอืหุน จนกวามีการจาํหนาย
 เงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ

 เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ  ไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
 แลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ทีเ่กิดจากกจิกรรมลงทนุ เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปนตราสารอนพุนัธ ไมไดมีไวเพื่อคา อยางไร
 ก็ตาม ตราสารอนุพันธที่ไมเขาเงื่อนไข การกําหนดใหเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยง ถือเปนรายการเพื่อคา

 เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ  จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม คาใชจายที่เกิดจากการทํา
 รายการดังกลาว บันทึกในกําไรหรอืขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลคาใหมภายหลังการบันทึกครั้งแรกใชมูลคายุติธรรม กําไร
 หรือขาดทุนจากการวัดมูลคาใหม ใหเปนมูลคายุติธรรมบันทึกในกําไรหรือขาดทุนทันที

 หากมีราคาตลาด มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา 
 ณ วันที่รายงาน ในกรณีที่ไมมีราคาตลาด ใหประมาณมูลคายุติธรรม โดยการคิดลดจากผลตางระหวางราคาลวงหนา
 ตามสญัญา กบัราคาลวงหนาของสญัญาปจจบุนั ณ วนัทีร่ายงานทีค่รบกาํหนดในวนัเดียวกัน โดยใชอตัราดอกเบีย้ประเภท
 ที่ใชกับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล

(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ในงบกระแสเงนิสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และ
 เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถาม ถือเปนสวนหนึ่งของเงินสด
 และรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหน้ีในอนาคต
 ของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหน้ีสูญ

(ฉ) สินคาคงเหลือ

 สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา
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 ตนทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ตนทุนสินคาประกอบดวยราคาทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือ
 ตนทนุอืน่ เพือ่ใหสนิคาอยูในสถานทีแ่ละสภาพปจจบุนั ในกรณีของสนิคาสาํเรจ็รปูและสินคาระหวางผลิตทีผ่ลติเอง ตนทุน
 สนิคาคาํนวณโดยการใชตนทนุมาตรฐาน ซึ่งไดรบัการปรบัปรงุใหใกลเคยีงกับราคาทุนถวัเฉลีย่ รวมการปนสวนของคาโสหุย
 การผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ

 มูลคาสุทธิที่จะไดรับ เปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายที่จําเปนโดยประมาณ

 ในการขาย

(ช) เงินลงทุน

 เงินลงทุนในบริษัทยอย

 เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน 

 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึง่เปนตราสารหน้ี  ซึง่กลุมบริษทัต้ังใจและสามารถถือจนครบกําหนดจดัประเภทเปนเงินลงทุน  
 ที่ถือจนครบกําหนด เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางราคาทุน  ที่ซื้อมากับมูลคา
 ไถถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

 การรับรูและการวัดมูลคา

 สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ

 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ แสดงดวยราคาทุนหกัคาเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทนุจากการดอยคาสะสม ยกเวนทีด่นิทีแ่สดง
 ดวยราคาที่ตีใหม ราคาที่ตีใหมหมายถึง มูลคายุติธรรมซึ่งกําหนดจากการเกณฑการใชงานของสินทรัพยที่มีอยูจริง ณ วันที่ 
 มีการตีราคาใหมหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม ที่คํานวณจากมูลคายุติธรรมในภายหลังจากนั้น  และคาเผ่ือการดอยคาของ
 สินทรัพย

 ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ที่เก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง 
 รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้น 
 อยูในสภาพทีพ่รอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการร้ือถอน การขนยาย การบูรณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยและ
 ตนทุนการกูยืม สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธซอฟแวร  ซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธซอฟแวรนั้น
 ใหถือวา ลิขสิทธซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ 

 สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  แตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากัน ตองบันทึกแตละสวน
 ประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 

 กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิ  ที่ไดรับจากการจําหนาย
 กับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นในกําไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพย
 ที่ตีราคาใหม จํานวนเงินที่บันทึกอยูในสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจะถูกโอนไปยังกําไรสะสม

 สินทรัพยที่ตีราคาใหม

 การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูเช่ียวชาญ  ในการประเมินราคาที่มีความเปนอิสระอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหมั่นใจวาราคา
 ตามบัญชีของสินทรัพย ที่ไดรับการประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
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 มูลคาของสินทรัพยสวนที่ตีเพิ่มขึ้น จะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปน “สวนเกินทุนจากการตีราคา

 สินทรัพย” ในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ยกเวนกรณีที่เคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลง และรับรูขาดทุน

 ในกําไรหรอืขาดทนุของสนิทรัพยชิน้เดียวกันน้ันแลว จะบันทึกเฉพาะสวนท่ีตมีลูคาเพ่ิมในครัง้หลัง  เกินกวาสวนท่ีเคยบนัทึก

 มูลคาลดลงของสินทรัพยชิ้นเดียวกัน ในกรณีที่มูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคาใหม จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน

 สําหรับมูลคาท่ีลดลง เฉพาะจํานวนท่ีลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่เคยบันทึกไวครั้งกอน ในกําไร

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจําหนายสินทรัพยที่ตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคา

 ของสินทรพัยทีจ่าํหนาย  จะโอนโดยตรงไปยังกาํไรสะสมและไมรวมในการคาํนวณกาํไรหรอืขาดทนุ  จากการจาํหนายสินทรพัย

 การจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

 กลุมบรษิทัไดแบงใหเชาพืน้ทีแ่ละอาคารโรงงานบางสวน แตมไิดจดัพืน้ทีแ่ละอาคารโรงงานบางสวนดงักลาวเปนอสงัหาริมทรพัย

 เพือ่การลงทุน เนือ่งจากกลุมบรษิทั มไิดมวีตัถปุระสงคทีจ่ะถอืไวเพือ่หาประโยชนจากการเพ่ิมขึน้ของมูลคาของสินทรพัยใน

 ระยะยาวหรือเพื่อใหเชา ดังนั้น จึงจัดสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยใหเชาในที่ดิน อาคารและอุปกรณ

 ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ถามี

 ความเปนไปไดคอนขางแน  ที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น  และสามารถวัดมูลคา

 ตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นใน

 การซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 คาเสื่อมราคา

 คาเส่ือมราคา คํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือ

 ตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

 คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน  โดยประมาณของ

 สวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้

 สวนปรับปรุงที่ดิน    10  ป

 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร    5-33    ป

 สวนตกแตง อุปกรณสํานักงานและเครื่องตกแตง   5  ป

 ระบบภายใน    5-20  ป

 เครื่องมือและเครื่องจักรใชในการผลิต    5-14  ป

 เครื่องใชในรานอาหาร    5  ป

 ยานพาหนะ    5  ป

 กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสรางและติดตั้ง

 วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี 

 และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน

 สนิทรพัยไมมตีวัตน  ทีก่ลุมบรษิทัซ้ือมาและมอีายกุารใชงานจาํกัด แสดงในราคาทนุหักคาตัดจําหนายสะสมและ ผลขาดทุน
 จากการดอยคาสะสม

 รายจายภายหลังการรับรูรายการ

 รายจายภายหลงัการรับรูรายการ  จะรบัรูเปนสินทรัพยเมือ่กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกจิในอนาคต โดยรวมเปนสินทรัพย
 ทีส่ามารถระบไุดทีเ่กีย่วของน้ัน  คาใชจายอ่ืน รวมถึงคาความนยิม และตราผลติภณัฑทีเ่กดิขึน้ภายในรับรูในกําไรหรอืขาดทนุ
 เมื่อเกิดขึ้น

 คาตัดจําหนาย  

 คาตัดจําหนาย คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย หรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ

 คาตัดจําหนาย รบัรูในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธเีสนตรง ซึง่โดยสวนใหญจะสะทอนรปูแบบท่ีคาดวาจะไดรบัประโยชนในอนาคต
 จากสนิทรพัยนัน้ ตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรบัประโยชนจากสนิทรพัยไมมตัีวตน โดยเร่ิมตัดจําหนายสนิทรพัยไมมตีวัตน
 เมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบัน และปเปรียบเทียบแสดงได
 ดังนี้

 คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร      10  ป

 คาสิทธิการดําเนินกิจการ     10  ป

 วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และ มูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกส้ินรอบปบัญชี และ
 ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ญ) สิทธิการเชา

 สิทธิการเชาพื้นที่อาคาร แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม สิทธิการเชาพื้นที่
 อาคารถูกตัดจําหนาย และบันทึกในงบกําไรขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญา

(ฎ) การดอยคา

 ยอดสินทรพัยตามบัญชขีองกลุมบรษิทั ไดรับการทบทวน ณ ทกุวันท่ีรายงานวามีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรอืไม ในกรณทีีม่ี
 ขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน

 ขาดทุนจากการดอยคารับรู  เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
 สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเม่ือมีการกลับรายการ การประเมิน
 มูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกัน ที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้
 ใหรับรูในสวนของผูถือหุน

 การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

 มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย ที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคา
 ยตุธิรรมของสนิทรัพย  หกัตนทุนในการขายแลวแตมลูคาใดจะสงูกวา ในการประเมนิมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณ
 การกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต จะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินได เพ่ือใหสะทอน
 มูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิด
 กระแสเงนิสดรบัโดยอิสระจากสินทรพัยอืน่ จะพจิารณามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคืนรวมกบัหนวยสนิทรพัยทีก่อใหเกดิเงนิสด
 ที่สนิทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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 การกลับรายการดอยคา

 ขาดทนุจากการดอยคาของสินทรพัย  ทีไ่มใชสนิทรพัยทางการเงินอ่ืนๆ ทีเ่คยรบัรูในงวดกอนจะถูกประเมนิ ณ ทกุวันท่ีทีอ่อก
 รายงานวามีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไม  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมกีารเปล่ียนแปลงประมาณการ
 ที่ใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของ
 สินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี ภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุน
 จากการดอยคามากอน

(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 หน้ีสนิท่ีมภีาระดอกเบีย้บันทึกเริม่แรกในมลูคายุตธิรรมหกัคาใชจายทีเ่ก่ียวกบัการเกดิหนีส้นิ ภายหลงัจากการบนัทึกหนีส้นิ
 ที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรก และยอดหนี้เมื่อครบกําหนด
 ไถถอน จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืม โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

(ฐ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฑ) รายไดรอตัดบัญชี

 รายไดรอตัดบัญชีตามสัญญา Franchise รับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาสิทธิที่ไดให
 ตามสัญญา

(ฒ) ผลประโยชนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 โครงการสมทบเงนิ เปนโครงการผลประโยชนพนกังานหลังออกจากงาน  ซึง่กิจการจายสมทบเปนจาํนวนเงนิท่ีแนนอนไปอีก
 กจิการหนึง่แยกตางหาก (กองทุนสํารองเลีย้งชีพ) และจะไมมภีาระผกูพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตอง
 จายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงิน จะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไร หรือขาดทุน
 ในรอบระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ 

 โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

 โครงการผลประโยชนทีก่าํหนดไว เปนโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงาน  นอกเหนือจากโครงการสมทบเงนิ ภาระผูกพนั
 สุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว  ถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณ 
 ผลประโยชนในอนาคต ทีเ่กิดจากการทาํงานของพนักงานในปจจุบนัและในงวดกอนๆ ผลประโยชนดงักลาว ไดมกีารคิดลด
 กระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน ทั้งนี้ ไดสุทธิจากตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมรับรู และมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
 โครงการ อตัราคดิลดเปนอัตรา ณ วนัทีร่ายงานจากพนัธบตัร ทีไ่ดรบัการจัดอนัดับเครดิตระดบั AA ซึง่มีระยะเวลาครบกําหนด
 ใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุมบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชนที่คาดวาจะจาย

 การคํานวณนั้น จัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ที่ไดรับอนุญาตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณ
 การไว เมื่อมีการคํานวณผลของผลประโยชนของพนักงานของกลุมบริษัท การรับรูเปนสินทรัพยจํากัดเพียงยอดรวมของ
 ตนทุนในอดีตท่ียังไมรับรู  และมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรับคืนในอนาคต จากโครงการ
 หรือการหักการสมทบเขาโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึง
 ความตองการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการตางๆ ของกลุมบริษัทผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจมีใหกับกลุมบริษัท ถาถูกรับรู
 ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือการจายชําระของหนี้สินของโครงการ
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 เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชนในโครงการผลประโยชน สัดสวนที่เพ่ิมข้ึนของผลประโยชนที่เก่ียวของกับตนทุนบริการในอดีต
 ของพนกังานรับรูในกาํไรหรอืขาดทนุโดยวิธเีสนตรง ตามระยะเวลาถวัเฉลีย่จนถงึวนัทีผ่ลประโยชนนัน้เปนสทิธขิาด ผลประโยชน
 ประโยชนที่เปนสิทธิขาดจะรับรูเปนคาใชจายในกาํไรหรือขาดทุนทันที 

 กลุมบริษัทรับรูกําไรขาดทุน  จากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยท้ังหมดที่เกิดข้ึน ในรายการกําไร
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูคาใชจายของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวในกําไรหรือขาดทุน 

 ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 

 ผลประโยชนเมือ่เลกิจาง รบัรูเปนคาใชจายเม่ือกลุมบรษิทัแสดงเจตนาผูกพนัอยางชดัเจนเก่ียวกบัการเลกิจาง และไมมคีวาม
 เปนไปไดที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอยางเปนทางการท้ังการเลิกจางกอนวันเกษียณตามปกติ หรือการสนับสนุนการออก
 จากงานโดยสมัครใจ ผลประโยชนเมือ่เลิกจางรับรูเปนคาใชจายเม่ือกลุมบริษทัเสนอใหมกีารออกจากงานโดยสมัครใจ และ
 มคีวามเปนไปไดทีจ่ะไดรบัการตอบรบัขอเสนอนัน้ และสามารถประมาณจํานวนของการยอมรบัขอเสนอไดอยางสมเหตุสมผล 
 มีการคิดลดกระแสเงินสด หากระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือน นับจากวันที่รายงาน

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

 ภาระผูกพันผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน วัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจาย เม่ือพนักงาน
 ทํางานให

 หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชําระสําหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะส้ัน หรือการปนสวนกําไร หากกลุมบริษัท
 มีภาระผกูพันตามกฎหมายหรือภาระผกูพันโดยอนุมาน ที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ีพนักงานไดทํางานใหในอดีต
 และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 

(ณ) รายได

 รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคาและสวนลดพิเศษ

 การขายสินคา

 รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุน เมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญ ไปให
 กับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้น หรือมีความไมแนนอน
 ที่มีนัยสําคัญ ในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคานั้น ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุน
 ที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา

 รายไดคาเชา

 รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพย รับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  คาใชจายเร่ิมแรกท่ีเกิด
 เปนการเฉพาะ เพ่ือใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังส้ินตามสัญญา คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนรับรูเปนรายได
 ในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งคาเชานั้นเกิดขึ้น

 รายไดจากคา Franchise

 รายไดจากคา Franchise รับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา

 เงินสนับสนุนทางการคา

 เงินสนับสนุนทางการคารับรูในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง ซึ่งเปนไปตามเนื้อหาของขอตกลงที่เกี่ยวของ หรือระยะ
 เวลาของสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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 เงินปนผลรับ

 เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล

 ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น

 ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น บันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง

(ด) ตนทุนทางการเงิน

 ตนทุนทางการเงินประกอบดวย ดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม ที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง

 ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา  การกอสรางหรือ การผลิตสนิทรัพยที่เขาเงื่อนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยใช
 วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

(ต) สัญญาเชาดําเนินงาน

 รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน บันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับ
 ตามสัญญาเชา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้น ตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเชา

 คาเชาที่อาจเกิดขึ้น ตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย ตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อได
   รับการยืนยันการปรับคาเชา  

(ถ) ภาษีเงินได

 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  ภาษีเงินไดของ
 งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวของในการ
 รวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําป
 ที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
 ที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดข้ึน ระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
 หนีส้นิ และจํานวนท่ีใชเพือ่ความมุงหมายทางภาษี  ภาษีเงนิไดรอการตัดบญัชจีะไมถกูรบัรูเมือ่เกดิจากผลแตกตางชัว่คราว
 ตอไปนี้ การรับรูคาความนิยมในคร้ังแรก การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในคร้ังแรก ซึ่งเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจ และ
 รายการน้ัน ไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย
 และกิจการรวมคา หากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล   

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี วัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราว เมื่อมีการกลับรายการโดยใช
 อัตราภาษีที่ประกาศใช หรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน 

 ในการกาํหนดมูลคาของภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนั และภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี กลุมบรษิทัตองคาํนงึถงึผลกระทบของ
 สถานการณทางภาษทีีไ่มแนนอน และอาจทาํใหจาํนวนภาษทีีต่องจายเพิม่ข้ึน และมดีอกเบีย้ทีต่องชําระ กลุมบรษิทั เชือ่วา
 ไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย 
 รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินน้ีอยูบนพื้นฐานการประมาณการและ
 ขอสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวของกบัการตัดสนิใจเก่ียวกบัเหตุการณในอนาคต  ขอมลูใหมๆ  อาจจะทาํใหกลุมบรษิทัเปล่ียน
 การตัดสินใจ โดยข้ึนอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบ
 ตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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 สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี และหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี สามารถหกักลบไดเมือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมาย
 ทีจ่ะนาํสนิทรพัยภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนั  มาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนั และภาษเีงนิไดนี ้ประเมนิโดย
 หนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน สําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้น
 กิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน  ดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย
 และจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

 สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ีจะบนัทกึตอเมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวา กาํไรเพือ่เสยีภาษใีนอนาคต จะมี
 จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ 
 ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

 เพือ่วตัถปุระสงคในการจดัทาํงบการเงนิ บคุคลหรอืกจิการเปนบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนักบักลุมบรษิทั หากกลุมบรษิทั
 มีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคลหรือกิจการใน
 การตัดสินใจทางการเงิน  และการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใต
 อิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ

 ความสัมพันธที่มีกับบริษัทยอย ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 สําหรับความสัมพันธกับผูบริหารสําคัญ
 และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น มีดังนี้
 
 ชื่อกิจการ                   ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ

                                                                         /สัญชาต ิ

 ผูบริหารสําคัญ  ไทย บคุคลทีม่อีาํนาจและความรบัผดิชอบการวางแผน 
       สัง่การและควบคมุกจิกรรมตางๆ ของกจิการ ไมวา
       ทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
       กิจการ
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทใหญและมีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท กฤตยบุญ จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด             ไทย มีกรรมการรวมกัน
     (เดิมชื่อบริษัท ปอมทิพย จํากัด)  
 บริษัท ปอมบูรพา จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ปอมคลัง จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ปอมโชค จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ปอมกิจ จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ปอมเจริญ จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ปอมพลัง จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ปอมนคร จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
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 ชื่อกิจการ                   ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ
                                                                         /สัญชาต ิ

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน 
 บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท แสงโสม จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรรี่ (1991) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท สุราทิพย จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท สุรเศรษฐ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท คอสมอส บริวเวอรรี่ (ไทยแลนด) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ทศภาค จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ซีฟูด เบียรการเดน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เอ็น.ซ.ีซี. แมนเนจเมนท ไทย มีกรรมการรวมกัน
     แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด  
 บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท หลักชัยคาสุรา จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เฟองฟูอนันต จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท อาหารเสริม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ** ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด** ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท นอรธปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด ไทย มกีรรมการรวมกัน
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ริเวอรไซด มาสเตอรแพลน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลชลบุรี จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน
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 บริษัท นํายุค จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท นําธุรกิจ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท นํากิจการ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาทซอรสซิ่ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
 International Beverage Holdings Limited ฮองกง บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญ
 InterBev Malaysia Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญ
 InterBev (Singapore) Limited สิงคโปร บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญ

 **  รายการทีม่กีบับคุคลหรือกจิการดงักลาว แสดงเปนรายการท่ีเกดิขึน้และยอดคงเหลือ กบับคุคลหรอืกิจการท่ีเกีย่วของกนั
     ตั้งแตเดือนกันยายน 2554

 นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้

 รายการ   นโยบายการกําหนดราคา  

 ซื้อขายสินคา  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม / ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
 ซื้อขายสินทรัพยถาวร  มูลคาสุทธิทางบัญชี / ราคาที่ตกลงรวมกัน
 คาเชารับและคาเชาจาย  ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
 รายไดคาที่ปรึกษา  ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
 คาบริหารงาน  ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
 ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย  อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
 รายไดและคาใชจายอื่น  ราคาที่ตกลงรวมกัน

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ

                                                                         /สัญชาติ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ



รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

153

  บริษัทใหญ     
  ขายสินคา 1,279 10,769 1,279 10,769
  คาบริหารจัดการ 9,360 - 9,360 -

  บริษัทยอย     
  ขายสินคา - - 7,272 10,425
  ขายสินทรัพยถาวร - - 7,446 418
  ดอกเบี้ยรับ - - 2,758 2,167
  รายไดคาที่ปรึกษา - - 720 720
  รายไดอื่น - - 3,548 1,358
  ซื้อสินคา - - 204,633 233,751
  ซื้อสินทรัพยถาวร - - 12,896 6,048
  รายจายคาเชา - - 4,810 2,989
  ดอกเบี้ยจาย - - 4,526 3,257
  คาใชจายอื่น - - 22,120 2,834

  ผูบริหารสําคัญ     
  คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ     
   ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 56,397 67,195 56,397 67,195
      ผลประโยชนหลังออกจากงาน 587 584 587 584

      รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 56,984 67,779 56,984 67,779

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พันบาท)

        

  กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
  ขายสินคา 6,137,112 4,506,902 1,391,854 656,903
  รายไดอื่น 11,502 4,641 10,744 3,891

  ซื้อสินคา 1,549,346 354,013 1,095,834 289,876
  ซื้อสินทรัพยถาวร 46,949 1,890 428 -
  รายจายคาเชา 29,596 20,029 8,751 18,756
  คาใชจายสงเสริมการขาย 35,440 75,962 8,860 25,398
  คาใชจายอื่น 40,187 24,806 19,119 14,839

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พันบาท)

 

 รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้
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 คาตอบแทนกรรมการ

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายคาตอบแทน
 กรรมการบริษัทและและโบนัสประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท และ 40 ลานบาท ตามลําดับ

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายคาตอบแทน
 กรรมการบริษัทและและโบนัสประจําป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท และ 50 ลานบาท ตามลําดับ

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

  ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

  บริษัทใหญ
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 78 11,048 78 11,048

  บริษัทยอย     
  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด - - 5 -
  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด - - 131 59

  กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
  บริษัท กฤตยบุญ จํากัด 351,161 374,915 105,119 91,698
  บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 88,131 35,457 8,999 -
  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 50,233 - 50,233 -
  บริษัท เสริมสุข  เบเวอรเรจ จํากัด  12,038 - 12,038 -

  บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรรี่ (1991) จํากัด - 4,397 - -
  อื่นๆ  5,994 897 - 5

  รวม 507,635 426,714 176,603 102,810

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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  ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน

  บริษัทยอย
  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด - - 6,205 297
  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด - - 1,606 184

  กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
  บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 902,307 1,200,000 - -

  บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 55 2,628 - 2,565

  บริษัท ทีซีซี พีดี  11 จํากดั - 3,024 - 3,024

  อื่นๆ 1,958 1,050 1,828 399

  รวม 904,320 1,206,702 9,639 6,469

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  ณ วันที่ 1 มกราคม - - 74,000 -

  เพิ่มขึ้น - - 2,254,761 1,616,000
  ลดลง - - (2,210,761) (1,542,000)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 118,000        74,000

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย      

  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด 2.75 3.00 - - 118,000 74,000

  รวม   - - 118,000 74,000

25552555 25542554 2555 2554

งบการเงินรวมอัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)(รอยละตอป)

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

156

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย 

  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด - - 167,999 335,999

  รวม - - 167,999 335,999

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

  กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
  บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด 2,500 - - -
  บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด 2,381 - 1,923 -
  บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จํากัด 1,591 2,454 1,145 2,009
  อื่นๆ 1,180 1,422 561 1,422
  รวม 7,652 3,876 3,629 3,431

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บริษัทยอย     
  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด - - 34,550 3,306
  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด - - 54 36

  กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
  บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรรี่ (1991) จํากัด 43,201 45,329 37,098 45,275

  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด 12,874 - 12,874 -
  บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 6,035 4,164 5,744 3,845
  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 1,677 408 - -

  บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด - 7,752 - -
  อื่นๆ 826 1,248 762 951
  รวม 64,613 58,901 91,082 53,413

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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  เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน 
  บริษัทใหญ     
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 835 - 835 -

  บริษัทยอย     
  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด - - 16,324 5,234
  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด - - 335 57

  กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
  บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด            
      (เดิมชื่อบริษัท ปอมทิพย จํากัด) 210,751 250,860 95,331 40,174
  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 32,082 - 32,082 -
  บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 18,801 9,754 5,886 -
  บริษัท ปอมพลัง จํากัด 9,639 14,137 4,911 2,225
  บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด 9,532 2,146 2,545 -

  เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน     
  กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
  บริษัท ปอมกิจ จํากัด 7,541 967 4,287 219
  บริษัท ปอมเจริญ จํากัด 6,657 941 2,981 263
  บริษัท ปอมบูรพา จํากัด 6,369 634 2,538 168
  บริษัท ปอมโชค จํากัด 5,197 690 3,014 115
  บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด 2,884 - 2,404 -

  อื่นๆ 16,145 6,447 8,250 3,254

  รวม 326,433 286,576 181,723 51,709

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  เงินกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย      

  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด 2.75 3.00 - - 159,000 145,000

  รวม   - - 159,000 145,000

25552555 25542554 2555 2554

งบการเงินรวมอัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)(รอยละตอป)
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  ณ วันที่ 1 มกราคม - - 145,000 -
  เพิ่มขึ้น - - 55,000 426,000
  ลดลง - - (41,000) (281,000)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 159,000 145,000

2555 2554 2555 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        
  ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่     
   ยกเลิกไมได    

  ภายในหนึ่งป 8,574 4,528 4,096 6,386
  หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 11,725 2,241 13,265 13,267
  หลังจากหาป - - 10,674 13,554
  รวม 20,299 6,769 28,035 33,207

2555 2554 2555 2554ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

(พันบาท)

 สัญญาที่สําคัญ ภายใตภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได

 สัญญาเชาทรัพยสิน

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
 แหงหนึ่ง สัญญามีกําหนดระยะเวลา 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมี
 อัตราคาเชารวมเดือนละ 1,198,458 บาท และหากฝายหนึ่งฝายใดประสงคจะตออายุสัญญา ใหแจงเปนลายลักษณอักษร
 แกอีกฝายหน่ึง กอนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไมนอยกวา 7 เดือนกอนครบกําหนดสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับน้ีมี
 ผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 3 ป นับแตวันที่ครบกําหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ตอออกไปแตละคราว

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทที่
 เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี สัญญามีกําหนดระยะเวลา 2 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 สิ้นสุด
 วันที่ 31  กรกฎาคม 2557 โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 100,000 บาท และหากฝายหนึ่งฝายใดประสงคจะตออายุสัญญา
 ใหแจงเปนลายลักษณอกัษรแกอกีฝายหนึง่ กอนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสดุลงไมนอยกวา 60 วนักอนครบกําหนดสัญญา 
 ใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตอไปอีก ตามระยะเวลาที่เชาเพิ่มเติมแตละคราว

 เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2555 บริษทั โออิช ิเทรดดิง้ จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษิทั ไดทาํสญัญาเชาทีด่นิพรอมส่ิงปลูกสราง
 กบับริษทัทีเ่กีย่วของกนัแหงหนึง่ ในจังหวดัสระบรุ ีสญัญามกีาํหนดระยะเวลา 2 ป มผีลบงัคับใชตัง้แตวนัท่ี 1 มถินุายน 2555 
 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โดยมีอัตราคาเชาและคาบริการรวมเดือนละ 180,000 บาท และหากฝายหน่ึงฝายใด
 ประสงคจะตออายุสัญญา ใหแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีกฝายหนึ่ง กอนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไมนอยกวา 
 60 วันกอนครบกําหนดสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับน้ีมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 2 ป นับแตวันท่ีครบกําหนดสัญญา

 หรือระยะเวลาที่ตอออกไปแตละคราว

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

 รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
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 เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2555 บรษิทัไดทาํสญัญาเชาพืน้ทีใ่นอาคารโครงการแหงหนึง่กบับรษิทัทีเ่กีย่วของกัน สญัญามกีาํหนด
 ระยะเวลา 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยมีอัตราคาเชาเปนรายเดือน
 ตามอัตรารอยละของยอดรายไดตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา และสามารถตออายุสัญญาเชาตอไปไดอีกคราวละ 3 ป 
 จํานวน 2 ครั้ง โดยตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา ไมนอยกวา 3 เดือน กอนสัญญาครบกําหนด

 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีในอาคารสองแหง ในเขตบางรักกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน สัญญา
 มกีาํหนดระยะเวลา 3 ป มผีลบังคบัใชตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2553 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีอตัราคาเชาเดอืนละ 
 66,500 บาท และ 90,250 บาท สญัญา 2 ฉบับไดยกเลกิเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ วนัที ่29 กมุภาพนัธ 2555 ตามลําดับ

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่ในอาคารแหงหนึ่ง ในเขตบางซื่อกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สัญญา
 มกีาํหนดระยะเวลา 3 ป มผีลบังคบัใชตัง้แตวนัท่ี 1 กนัยายน 2552 สิน้สุดวนัท่ี 31 สงิหาคม 2555 โดยมีอตัราคาเชาเดอืนละ
 59,490 บาท และไดปดดําเนินการแลวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีในอาคารแหงหนึ่ง ในเขตปทุมวันกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน สัญญา
 มกีาํหนดระยะเวลา 3 ป มผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัท่ี 1 สงิหาคม 2552 สิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2555 โดยมีอตัราคาเชาเดอืนละ 
 112,870 บาท และไดปดดําเนินการแลวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่ในอาคารแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหมกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
 สัญญามีกําหนดระยะเวลา 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2555 โดยมีอัตรา
 คาเชาเดือนละ 45,060 บาท ตอมาเม่ือวันที่ 16 มกราคม 2555 ไดมีการตออายุสัญญาเชาอีก 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแต
 วันที่ 16 มกราคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 49,565 บาท

 บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาเชารถยนตกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน แตละ
 สัญญามีกําหนดระยะเวลาระหวาง 1 ป ถึง 5 ป สัญญาสิ้นสุดภายในเดือนมกราคม 2555 และเดือนมิถุนายน 2560 โดยมี
 อัตราคาเชารวมเดือนละ 215,325.20 บาท

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาเชาพื้นที่ในอาคารแหงหนึ่ง
 ในจังหวัดนนทบุรีกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สัญญามีกําหนดระยะเวลา 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2549  
 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ตอมาเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2552 ไดมีการตออายุสัญญาเชาอีก 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแต
 วนัที ่1 สงิหาคม 2552 สิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2555 โดยมอีตัราคาเชาเดอืนละ 56,830 บาท ตอมาเมือ่วนัที 1 สงิหาคม 
 2555 ไดมีการตออายุสัญญาเชาอีก 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยมี  
 อัตราคาเชาเดือนละ 55,732 บาท

 บันทึกขอตกลงเชาชวงพื้นที่อาคาร

 บรษิทัไดทาํบนัทกึขอตกลงกับบริษทั โออิช ิราเมน จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษัิท เพือ่เชาชวงพืน้ท่ีอาคารหางสรรพสนิคา 
 2 แหง ซึ่งบริษัทยอยเปนเจาของสิทธิการเชาพื้นที่ดังกลาว โดยมีอัตราคาเชาเปนจํานวนเงินรวมเดือนละ 240,000 บาท

2554 2555 2554

  ภาระผูกพันอื่นๆ    

  สัญญาบริการ 50,372 4,695 1,821 2,411

  คําสั่งซื้อที่ผูขายสินคาหรือวัสดุตกลงแลว 35,542 2,809 34,158 -

  รวม 85,914 7,504 35,979 2,411

2555

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 สัญญาอื่นๆ

 สัญญาผลิตและจัดจําหนายสินคา

 บรษิทัโออชิ ิเทรดด้ิง จาํกัด ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษิทั ไดทาํสญัญาแตงต้ังใหบรษิทัทีเ่กีย่วของกันเปนผูผลติและจดัจาํหนาย 
 ชาเขียวพรอมดื่มแบบขวดแกวคืนขวด ในราคาและเงื่อนไขเปนไปตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 5 ป สิ้นสุดวันที่ 
 31 กรกฎาคม 2560

 สัญญาซื้อขายสินคา

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายสินคากับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อขั้นตํ่า
 ตอเดอืนทีก่าํหนด และในราคาตามทีร่ะบใุนสัญญา โดยสัญญามอีาย ุ1 ป มผีลบงัคับใชตัง้แตวนัท่ี 21 มนีาคม 2555 สิน้สดุ
 วนัท่ี 20 มนีาคม 2556 และหากฝายหน่ึงฝายใดประสงคจะตออายุสญัญา ใหแจงเปนลายลักษณอกัษรแกอกีฝายหน่ึง กอน
 ระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 60 วัน และบริษัทยังมีภาระผูกพันในการซื้อคืนสินคาและวัตถุดิบคงเหลือ 
 จากผูขายสินคาตามราคาที่จัดหา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง

 สัญญาจัดจําหนายสินคา

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาแตงตั้งใหบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง เปนผูจัดจําหนายสินคาใหกับบริษัท
 ในราคาเปนไปตามท่ีระบใุนสญัญา และบริษทัยงัตกลงชําระคาจดัจาํหนายสนิคาในอตัราตามท่ีกาํหนดในสัญญา โดยสญัญา
 มีอายุ 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยสัญญาจะสามารถตออายุ
 ออกไปไดโดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 3 ป เวนแตจะมกีารสงหนงัสอืแจงเปนลายลกัษณอกัษร ใหอกีฝายหนึง่ทราบลวงหนาไมนอยกวา 
 6 เดือน วาจะไมตอสัญญา

 สัญญาใหบริการดานการบริหารงาน

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาใหบริการดานการบริหารงานกับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหนึ่ง ซึ่งจะให
 บริการดานการบริหารและจัดการธุรกิจแกบริษทั โดยมีอัตราคาบริการเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีกําหนด
 ระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหากฝายหนึ่งฝายใดไมมีการแจงยกเลิก
 สัญญาใหทราบลวงหนาอยางนอย 3 เดือนกอนครบกําหนด สัญญาใหถือวาสัญญาฉบับนี้ มีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 
 1 ป นับแตวันที่ครบกําหนดสัญญา หรือระยะเวลาที่ตอออกไปแตละคราว

 สัญญาซื้อขายเครื่องดื่ม

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเครื่องด่ืมชาเขียวโซดากระปอง กับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง 
 ตามปรมิาณทีบ่ริษทักําหนด ในราคาเปนไปตามท่ีระบุในสัญญา โดยสญัญามอีายุ 5 ป มผีลบังคับใชตัง้แตวนัท่ี 19 พฤษภาคม 
 2554 สิ้นสุดวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

 สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายสินคา

 เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2553 บริษทัและบรษิทั โออิช ิเทรดดิง้ จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษิทั ไดทาํสญัญาแตงต้ังใหบรษิทั
 ทีเ่กีย่วของกนัหลายแหง เปนผูจดัจําหนายผลติภัณฑพรอมด่ืมใหกบับรษิทัและบรษิทัยอยดังกลาว มผีลบงัคับใชตัง้แตวนัที่      
 1 มกราคม 2554 

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาแตงตั้งใหบริษัทที่เก่ียวของกัน
 แหงหนึ่ง เปนผูจัดจําหนายสินคาประเภทชาเขียวใหกับบริษัทยอยดังกลาว โดยสัญญามีอายุ 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่    
 4 พฤศจิกายน 2551 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ตอมาไดมีการตออายุสัญญาอีก 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 
 พฤศจิกายน 2554 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2554 2555 2554

  เงินสดในมือ 17,511 15,624 16,408 14,249

  เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 3,985 628 519 375

  เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 72,154 39,766 32,733 30,028

  รวม 93,650 56,018 49,660 44,652

2555

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนสกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช
 ในการดําเนินงานของบริษัทยอย (2011: เปนสกุลเงินบาท) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เปนสกุลเงินบาท

7 เงินลงทุนอื่น

 เงินลงทุนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เปนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดนําพันธบัตรรัฐบาลดังกลาว ไปคํ้าประกันการใชไฟฟาและ
 กาซธรรมชาติทั้งจํานวน

 เงินลงทุนอื่นท้ังหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เปนสกุลเงินบาท

  เงินลงทุนชั่วคราว      

  ครบกําหนดไถถอนภายใน 1 ป 4.25 - 2,000 - - -

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น       

  ครบกําหนดไถถอนป 2556  - 4.25 - 2,000 - -

  ครบกําหนดไถถอนป 2557 5.90 5.90 6,500 6,500 - -

  ครบกําหนดไถถอนป 2559 4.125 4.125 3,660 3,660 - -

  รวม   10,160 12,160 - - 

25552555 25542554 2555 2554

งบการเงินรวมอัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)(รอยละตอป)
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8 ลูกหนี้การคา

2554 2555 2554

  กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 507,635 426,714 176,603 102,810

  บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  201,681 75,701 27,853 10,599

  รวม  709,316 502,415 204,456 113,409

2555

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้

2554 2555 2554

  กิจการที่เกี่ยวของกัน      
  ยังไมครบกําหนดชําระ  507,312 425,767 176,603 102,810
  เกินกําหนดชําระ :      
   นอยกวา 3 เดือน  323 947 - -

  รวม  507,635 426,714 176,603 102,810

  บุคคลหรือกิจการอื่นๆ      
  ยังไมครบกําหนดชําระ  129,880 58,030 26,947 10,511
  เกินกําหนดชําระ :      
   นอยกวา 3 เดือน  70,259 16,892 334 88

   3 - 6 เดือน   732 223 572 -

   6 - 12  เดือน  810 556 - -

  รวม  201,681 75,701 27,853 10,599

  รวมทั้งสิ้น  709,316 502,415 204,456 113,409

2555

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต 30 วัน ถึง 60 วัน 

 ลูกหนี้การคาทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินเหรียญสิงคโปร 
 จํานวน 4.67 ลานบาท และ 0.96 ลานบาท ตามลําดับ จํานวนท่ีเหลือเปนสกุลเงินบาท (2554 : เปนสกุลเงินเหรียญ
 สิงคโปร จํานวน 0.88 ลานบาท จํานวนที่เหลือเปนสกุลเงินบาท) สวนลูกหนี้การคาทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2555 และ 2554 เปนสกุลเงินบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

หมายเหตุ
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9. ลูกหนี้อื่น

2554 2555 2554

  กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 904,320 1,206,702 9,639 6,469

  บุคคลหรือกิจการอื่นๆ      
  คาใชจายลวงหนา  45,054 14,871 5,473 4,631

  อากรขาเขารอขอคืน  29,796 841 - -

  ลูกหนี้เงินสนับสนุนและสวนลดรับ  27,763 4,943 2,577 4,943

  ลูกหนี้จากการขายทรัพยสิน  - 192,600 - -

  อื่นๆ  3,325 4,567 1,170 2,978

  รวม  1,010,258 1,424,524 18,859 19,021

2555

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10. สินคาคงเหลือ

2554 2555 2554

  สินคาสําเร็จรูป  67,281 67,436 9,866 2,351

  วัตถุดิบ  223,693 133,617 31,576 32,049

  วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการผลิต  32,976 24,112 3,983 4,508

     323,950 225,165 45,425 38,908

  หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง  (14,345) - (4,247) -

  รวม  309,605 225,165 41,178 38,908

 

  ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจาย 

      และไดรวมในบัญชีตนทุนขาย     

   -  ตนทุนขาย  7,981,667 6,544,987 4,064,782 2,762,467

   - การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิที่คาดวา     
     จะไดรับ  48,926 33,014 7,954 9,454

   - กลับรายการการปรับลดมูลคา  - (19,983) - (8,287)

  สุทธิ    8,030,593 6,558,018 4,072,736 2,763,634

2555

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย

2555 2554

  ณ วันที่ 1 มกราคม    578,000 578,000

  ซื้อเงินลงทุน    203 -

  จําหนาย    - -

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม    578,203 578,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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เงนิลงทุนในบรษิทัยอย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และเงนิปนผลรบัจากเงนิลงทนุสาํหรบัแตละป มดีงันี้

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด  ผลิตและจัดจําหนาย 99.99 99.99 420,000 420,000 420,000 420,000 335,999 -

  อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด  รานอาหารบะหมี่ญี่ปุน 99.99 99.99 158,000 158,000 158,000 158,000 16,432 12,798

Oishi International Holdings Limited  จัดจําหนายเครื่องดื่ม 100.00 - 203 - 203 - - -

  ในตางประเทศ        

รวม      578,203 578,000 352,431 12,798

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 Oishi International Holdings Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ประเทศฮองกง โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000 เหรียญ

ฮองกง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยังไมไดเริ่มประกอบกิจการ

 บริษัทยอยทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน Oishi International Holdings Limited ซึ่งดําเนินธุรกิจในประเทศฮองกง

เงินปนผลรับราคาทุนทุนชําระแลวสัดสวนความเปนเจาของ

(พันบาท)(รอยละ)

2555255525552555 2554255425542554ลักษณะธุรกิจบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ราคาทุน/ ราคาประเมินใหม       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 310,926 6,888 526,285 345,447 437,446 1,358,659 215,737 109,493 3,849 1,258,936 4,573,666

เพิ่มขึ้น - - 774 44,369 47,714 77,780 38,485 11,630 - 1,379,615 1,600,367

สวนเกินทุนจากการตีราคา 46,074 - - - - - - - - - 46,074

โอน  - 3,000 582,333 46,618 229,662 1,640,417 12,197 1,733 - (2,515,960) -

จําหนาย - - (14,949) (61,540) (35,812) (684,033) (35,155) (18,867) (441) - (850,797)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554            

 และ 1 มกราคม 2555 357,000 9,888 1,094,443 374,894 679,010 2,392,823 231,264 103,989 3,408 122,591 5,369,310

เพิ่มขึ้น - - 388 158,849 93,130 147,007 65,967 20,047 - 1,456,207 1,941,595

โอน  - - - 45,159 69,538 735,581 30,231 2,455 - (882,964) -

จําหนาย - - - (58,839) (30,394) (398,005) (34,691) (20,652) - - (542,581)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 357,000 9,888 1,094,831 520,063 811,284 2,877,406 292,771 105,839 3,408 695,834 6,768,324

อุปกรณ
สํานักงานและ
เครื่องตกแตง

เครื่องมือ
และเครื่องจักร
ใชในการผลิต

อาคารและ
สวนปรับปรุง

อาคาร

สวน
ปรับปรุง
ที่ดิน

ที่ดิน ระบบ
ภายใน

สวนตกแตง

(พันบาท)

เครื่องใชใน
รานอาหาร

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง
และติดตั้ง

รวม

งบการเงินเรวม
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คาเสื่อมราคาและขาดทุนจาก

    การดอยคา            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - 3,547 151,538 183,630 142,173 916,833 126,483 80,434 2,949 - 1,607,587

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 688 41,557 53,987 75,114 249,229 30,319 9,531 378 - 460,803

ขาดทุนจากการดอยคา - - 65,000 - - 523,800 - - - - 588,800

จําหนาย - - (5,636) (46,925) (19,111) (299,264) (30,318) (16,320) (377) - (417,951)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554            

 และ 1 มกราคม 2555 - 4,235 252,459 190,692 198,176 1,390,598 126,484 73,645 2,950 - 2,239,239

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 689 46,954 72,858 102,502 221,351 39,403 11,758 226  495,742

ขาดทุนจากการดอยคา - - - - - 10,112 3,421 - - - 13,533

กลับรายการขาดทุน 

   จากการดอยคา - - (65,000) - - (511,548) - - - - (576,548)

จําหนาย - - - (46,259) (18,669) (31,050) (29,904) (19,463) - - (145,345)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 4,924 234,413 217,291 282,009 1,079,463 139,404 65,940 3,176 - 2,026,621

มูลคาสุทธิทางบัญชี            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 310,926 3,341 374,747 161,817 295,273 441,826 89,254 29,059 900 1,258,936 2,966,079

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554         

   และ 1 มกราคม 2555 357,000 5,653 841,984 184,202 480,834 1,002,225 104,780 30,344 458 122,591 3,130,071

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 357,000 4,964 860,418 302,772 529,275 1,797,943 153,367 39,899 232 695,834 4,741,703

อุปกรณ
สํานักงานและ
เครื่องตกแตง

เครื่องมือ
และเครื่องจักร
ใชในการผลิต

อาคารและ
สวนปรับปรุง

อาคาร

สวน
ปรับปรุง
ที่ดิน

ที่ดิน ระบบ
ภายใน

สวนตกแตง

(พันบาท)

เครื่องใชใน
รานอาหาร

ยานพาหนะ รวม

งบการเงินรวม

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง
และติดตั้ง

รายงานประจําป 2555
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สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพยระหวางกอสรางและติดต้ังของกลุมบริษัท เปนงานกอสรางภายใตโครงการเครื่องจักรบรรจุ
ขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling โครงการครัวกลางใหม และโครงการเครื่องจักรบรรจุแบบกลอง UHT (ตามท่ีเปดเผยไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 36) มีจํานวนรวมทั้งส้ินประมาณ 657.96 ลานบาท (2554: 85.21 ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทไมมีตนทุนการกูยืม ที่เก่ียวของกับการไดมาซึ่งโครงการดังกลาวขางตน (ณ 31 ธันวาคม 
2554 : กลุมบริษัทมีตนทุนการกูยืม ที่เก่ียวของกับการไดมาซ่ึงโครงการดังกลาวขางตน ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุน          
สินทรัพยจํานวน 15.37 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียที่รับรูรอยละ 2.05 ถึง รอยละ 3.70 ตอป) (ดูหมายเหตุ 30)

เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2554 กลุมบรษิทัไดทําการประเมินราคาสินทรพัยใหม โดยผูประเมนิราคาอิสระ ซึง่ท่ีดนิใชเกณฑราคาตลาด 
ทั้งนี้ บริษัทไดปรับปรุงมูลคาที่ดินเพิ่มข้ึนจํานวน 46.07 ลานบาท และปรับปรุงสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ซึ่งแสดงใน
สวนของผูถือหุนใหเพิ่มข้ึนดวยจํานวนเดียวกัน สุทธิจากหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของจํานวน 13.82 ลานบาท 
ผลของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตามที่เปดเผยไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 31 ทําใหหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของกลุมบริษัท ที่บันทึกในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คงเหลือจํานวน 9.22 ลานบาท
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ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 311,030 255,318 285,127 144,260 98,510 1,300 1,294 1,096,839

เพิ่มขึ้น 41,387 43,177 54,854 26,040 11,321 - 124,745 301,524

โอน 46,618 39,527 21,430 12,197 1,733 - (121,505) -

จําหนาย (56,023) (32,807) (27,716) (19,288) (18,601) (440) - (154,875)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 343,012 305,215 333,695 163,209 92,963 860 4,534 1,243,488

เพิ่มขึ้น 153,928 91,155 99,970 45,712 18,455 - 191,119 600,339

โอน 45,160 69,538 33,649 29,256 2,455 - (180,058) -

จําหนาย (55,730) (26,463) (17,563) (30,998) (18,656) - - (149,410)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 486,370 439,445 449,751 207,179 95,217 860 15,595 1,694,417

อุปกรณ
สํานักงานและ
เครื่องตกแตง

เครื่องมือ
และเครื่องจักร
ใชในการผลิต

ระบบ
ภายใน

สวนตกแตง

(พันบาท)

เครื่องใชใน
รานอาหาร

ยานพาหนะ
สินทรัพย

ระหวางกอสราง
และติดตั้ง

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



คาเสื่อมราคาและขาดทุนจากการดอยคา         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 153,274 80,930 129,692 77,546 71,955 977 - 514,374

คาเสื่อมราคาสําหรับป 51,893 49,190 50,140 22,175 8,649 205 - 182,252

จําหนาย (41,441) (16,269) (22,960) (16,547) (16,068) (376) - (113,661)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 163,726 113,851 156,872 83,174 64,536 806 - 582,965

คาเสื่อมราคาสําหรับป 70,805 69,912 68,861 30,454 10,848 54 - 250,934

ขาดทุนจากการดอยคา - - - 3,421 - - - 3,421

จําหนาย (43,202) (14,753) (15,170) (26,418) (17,540) - - (117,083)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 191,329 169,010 210,563 90,631 57,844 860 - 720,237

มูลคาสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 157,756 174,388 155,435 66,714 26,555 323 1,294 582,465

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 179,286 191,364 176,823 80,035 28,427 54 4,534 660,523

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 295,041 270,435 239,188 116,548 37,373 - 15,595 974,180

อุปกรณ
สํานักงานและ
เครื่องตกแตง

เครื่องมือ
และเครื่องจักร
ใชในการผลิต

ระบบ
ภายใน

สวนตกแตง

(พันบาท)

เครื่องใชใน
รานอาหาร

ยานพาหนะ
สินทรัพย

ระหวางกอสราง
และติดตั้ง

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
O
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน

ลิขสิทธิ์
ซอฟทแวร

สิทธิการ
ดําเนินกิจการ รวม

  ราคาทุน    

  ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 46,895 18,168 65,063

  เพิ่มขึ้น 3,181 - 3,181

  จําหนาย (3,345) (7,362) (10,707)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 46,731 10,806 57,537

  เพิ่มขึ้น 3,216 - 3,216

  จําหนาย (30) - (30)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 49,917 10,806 60,723

  คาตัดจําหนาย    

  ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 14,946 3,409 18,355

  คาตัดจําหนายสําหรับป 4,857 1,628 6,485

  จําหนาย (785) (2,327) (3,112)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 19,018 2,710 21,728

  คาตัดจําหนายสําหรับป 4,784 1,086 5,870

  จําหนาย (15) - (15)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 23,787 3,796 27,583

  มูลคาสุทธิทางบัญชี    

  ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 31,949 14,759 46,708

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 27,713 8,096 35,809

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 26,130 7,010 33,140

(พันบาท)

งบการเงินรวม



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

172

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ลิขสิทธิ์
ซอฟทแวร

สิทธิการ
ดําเนินกิจการ รวม

  ราคาทุน    

  ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 20,882 18,168 39,050

  เพิ่มขึ้น 2,188 - 2,188

  จําหนาย (45) (7,362) (7,407)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 23,025 10,806 33,831

  เพิ่มขึ้น 2,279 - 2,279

  จําหนาย (28) - (28)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 25,276 10,806 36,082

  คาตัดจําหนาย    

  ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 6,276 3,409 9,685

  คาตัดจําหนายสําหรับป 2,201 1,628 3,829

  จําหนาย (17) (2,327) (2,344)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 8,460 2,710 11,170

  คาตัดจําหนายสําหรับป 2,415 1,086 3,501

  จําหนาย (15) - (15)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 10,860 3,796 14,656

  มูลคาสุทธิทางบัญชี    

  ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 14,606 14,759 29,365

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 14,565 8,096 22,661

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 14,416 7,010 21,426

 

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สิทธิการดําเนินกิจการ

 สิทธิการดําเนินกิจการ เปนคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิเริ่มแรก และคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิใน
 การดําเนินกิจการรานอาหารญี่ปุน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 36
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14. สิทธิการเชา

25552555 25542554

  ราคาทุน    

  ณ วันที่ 1 มกราคม 156,473 156,473 56,885 56,885

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 156,473 156,473 56,885 56,885

  คาตัดจําหนาย     

  ณ วันที่ 1 มกราคม 74,155 64,477 16,597 14,133

  คาตัดจําหนายสําหรับป 9,692 9,678 2,478 2,464

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 83,847 74,155 19,075 16,597

  มูลคาสุทธิทางบัญชี     

  ณ วันที่ 1 มกราคม 82,318 91,996 40,288 42,752

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 72,626 82,318 37,810 40,288

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สิทธิการเชา

 บริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสิทธิการเชาพื้นที่ขายในอาคารหางสรรพสินคา 2 แหง เพื่อดําเนินการ

 เปนรานอาหาร มีระยะเวลาในการตัดจําหนายตามอายุของสัญญาเชา ประมาณ 21 ป ถึง 24 ป

 บริษัทยอย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีสิทธิการเชาพื้นที่ขายในอาคาร
 หางสรรพสินคา 5 แหง เพื่อดําเนินการเปนรานอาหาร มีระยะเวลาในการตัดจําหนายตามอายุของสัญญาเชาประมาณ 
 7 ป ถึง 20 ป

 



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

174

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

15. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญขี

 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

25552555 25542554

  รวม 62,989 28,674 (9,215) (9,966)

  การหักลบกลบกันของภาษี (9,215) (9,966) 9,215 9,966

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 53,774 18,708 - -

(พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย หนี้สิน

25552555 25542554

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16,190 3,883 - -

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย หนี้สิน
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้

ณ วันที่ 1
มกราคม 

2555

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2555

กําไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 31)

กําไรหรือ
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

  สินคาคงเหลือ 334 1,284 - 1,618

  ตราสารอนุพันธ - 6,720 - 6,720

  หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 5,340 1,281 1,558 8,179

  ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร 

   และอุปกรณ 23,000 (22,316) - 684

  ผลขาดทุนเงินชดเชยจากประกัน - 19,742 - 19,742

  ยอดขาดทุนยกไป - 26,046 - 26,046

  รวม 28,674 32,757 1,558 62,989

  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

  สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (9,215) - - (9,215)

  รายไดเงินชดเชยจากประกัน (751) 751 - -

  รวม (9,966) 751 - (9,215)

  สุทธิ 18,708 33,508 1,558 53,774

(พันบาท)

งบการเงินรวม

บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ณ วันที่ 1
มกราคม 

2554

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2554

กําไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 31)

กําไรหรือ
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

  ลูกหนี้การคา 553 (553) - -

  สินคาคงเหลือ 2,168 (1,834) - 334

  ตราสารอนุพันธ 2,590 (2,590) - -

  หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 6,089 (2,647) 1,898 5,340

  ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร      

   และอุปกรณ - 23,000 - 23,000

  รวม 11,400 15,376 1,898 28,674

  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

  สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - - (9,215) (9,215)

  รายไดเงินชดเชยจากประกัน - (751) - (751)

  รวม - (751) (9,215) (9,966)

  สุทธิ 11,400 14,625 (7,317) 18,708

(พันบาท)

งบการเงินรวม

บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
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ณ วันที่ 1
มกราคม 

2555

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2555

กําไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 31)

กําไรหรือ
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

  สินคาคงเหลือ - 849 - 849

  ผลประโยชนพนักงาน 3,883 991 780 5,654

  ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร      

   และอุปกรณ - 684 - 684

  ยอดขาดทุนยกไป - 9,003 - 9,003

  รวม 3,883 11,527 780 16,190

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน

ณ วันที่ 1
มกราคม 

2554

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 

2554

กําไรหรือ

ขาดทุน
(หมายเหตุ 31)

กําไรหรือ
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

  สินคาคงเหลือ 771 (771) - -

  ผลประโยชนพนักงาน 4,496 (1,589) 976 3,883

  รวม 5,267 (2,360) 976 3,883

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

178

16. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

25552555 25542554

  กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 7,652 3,876 3,629 3,431

  บุคคลหรือกิจการอื่นๆ      

  เงินประกันคาเชา  150,245 126,677 140,201 116,056

  เงินประกันคาสาธารณูปโภค  5,952 3,563 5,868 3,479

  เงินจายลวงหนาคาทรัพยสิน  4,464 50,046 - -

  อื่นๆ  4,766 4,489 1,575 1,459

  รวม  173,079 188,651 151,273 124,425

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

17. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

25552555 25542554

  สวนที่หมุนเวียน    

  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    

   สวนที่ไมมีหลักประกัน     

   -  ตั๋วสัญญาใชเงิน 2.92 – 3.04 3.33 – 3.38 1,643,000 581,000

        -  หนี้สินจากการทําทรัสตรีซีทส 3.00 - 193,000 -

  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   1,836,000 581,000

  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป    

   สวนที่ไมมีหลักประกัน - 2.92 - 600,000

  รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้น   1,836,000 1,181,000

(พันบาท)(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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18 เจาหนี้การคา

25552555 25542554

  กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 64,613 58,901 91,082 53,413

  บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  868,329 584,596 313,372 247,088

  รวม  932,942 643,497 404,454 300,501

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

 ในเดอืนพฤศจิกายน 2553 บริษทั โออิช ิเทรดดิง้ จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยไดทาํสญัญาเงนิกูยมืระยะยาวจาํนวน 600 ลานบาท 
 กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง กําหนดชําระคืนเปนรายเดือนจํานวน 6 งวด งวดละ 100 ลานบาท โดยเริ่มชําระคืนงวดแรกใน
 เดือนพฤษภาคม 2555 ดอกเบ้ียกําหนดชําระเปนรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.92 ตอป สัญญากูยืมน้ีไดกําหนด
 ขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ รวมทั้งการดํารงอัตราสวนทางการเงิน

 กลุมบริษทัไดรบัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยหลายแหง ซึง่ประกอบดวยวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยมืระยะสัน้ 
 หนังสือคํ้าประกัน เลตเตอรออฟเครดิต วงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศและอื่นๆ โดยกลุมบริษัทไดทําบันทึกขอตกลง 
 (Negative Pledge) กบัธนาคารพาณชิยบางแหง ซึง่ไดกาํหนดไมใหกลุมบรษิทันาํ ทีด่นิ อาคารและอปุกรณสวนใหญไปทํา
 การจําหนาย โอน จํานอง จํานํา วางเปนประกัน หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดภาระผูกพัน หรือบุริมสิทธิ
 ใดๆ กับทรัพยสินดังกลาวตลอดอายุเวลาที่ไดรับวงเงินดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากธนาคารเปนลายลักษณอักษร 
 ซึ่งตอมาบริษัทไดยกเลิกขอตกลงกับธนาคารในเรื่องขอจาํกัดดังกลาวแลวในระหวางป 2554

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังไมไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 2,533.73 ลานบาท และ 70.11 
 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554 : 2,443.43 ลานบาท และ 60.80 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา)

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เปนสกุลเงินบาท

 เจาหนี้การคาทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจํานวน 2.66 ลานบาท 
 สวนจํานวนที่เหลือเปนสกุลเงินบาท (2554 : เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจํานวน 0.26 ลานบาท สวนจํานวนที่เหลือ

 เปนสกุลเงินบาท) สวนเจาหนี้การคาทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เปนสกุลเงินบาท
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19 เจาหนี้อื่น

25552555 25542554

 กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 326,433 286,576 181,723 46,418

 บุคคลหรือกิจการอื่นๆ      
 คาใชจายทางการตลาด  230,631 141,148 48,497 38,403

 คาใชจายพนักงาน  107,925 67,762 84,785 56,871

 เช็คระหวางทาง  50,731 - 50,731 -

 เงินประกันผลงาน  43,580 16,522 43,218 16,158

 คาสาธารณูปโภค  31,947 26,291 17,461 12,959

 รายไดรับลวงหนาจากการขาย      
  บัตรทานอาหาร  22,773 17,839 22,773 17,839

 คาเชาคางจาย  14,545 13,928 7,384 5,189

 คาเชื้อเพลิง  11,874 4,383 2,974 -

 คาขนสง  11,665 2,056 1,516 -

 อื่นๆ   75,819 73,408 30,632 36,370

 รวม   927,923 649,913 491,694 230,207

 เจาหนี้อื่นของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เปนสกุลเงินบาทของไทย

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

20 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

25552555 25542554

 งบแสดงฐานะการเงิน     

 ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ    

 ผลประโยชนหลังออกจากงาน     

  โครงการจายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 40,892 26,699 28,268 19,414

 รวม   40,892 26,699 28,268 19,414

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25552555 25542554

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน 40,892 26,699 28,268 19,414

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน  40,892 26,699 28,268 19,414

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

  รับรูในกําไรหรือขาดทุน    

 ผลประโยชนหลังออกจากงาน     
  โครงการจายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 6,405 5,329 4,955 4,137

    6,405 5,329 4,955 4,137

 รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
 ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการ     
  คณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในระหวางป 7,788 9,492 3,899 4,877

 ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลักการ     
  คณิตศาสตรประกันภัยที่รับรู 17,280 9,492 8,776 4,877

  กลุมบรษิทัถอืปฏิบตัติามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่19 เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน ซึง่มผีลบงัคับใชตัง้แตวนัที ่ 1 มกราคม
2554 กลุมบริษัทไดเลือกบันทึกภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนเงินรวม 20.3 ลานบาท
สําหรับกลุมบริษัทและ 15.0 ลานบาท สําหรับบริษัท  ทั้งนี้ ไดมีการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 แลว

  โครงการจายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 

  กลุมบรษิทัและบรษิทัจัดการ โครงการบาํเหนจ็บาํนาญพนกังาน  ตามขอกําหนดของพระราชบัญญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน

  ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี้

2555 2554 2555 2554สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(พันบาท)
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25552555 25542554

 ตนทุนบริการปจจุบัน 5,444 4,497 4,211 3,493

 ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 961 832 744 644

 รวม  6,405 5,329 4,955 4,137

 คาใชจายดังกลาวขางตนรับรูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

25552555 25542554

 ตนทุนขาย 1,816 1,766 1,050 1,022

 คาใชจายในการบริหาร 4,002 2,788 3,318 2,340

 คาตอบแทนผูบริหาร 587 775 587 775

 รวม  6,405 5,329 4,955 4,137

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

25552555 25542554

 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน     
  ณ วันที่ 1 มกราคม 26,699 20,299 19,414 14,988

 ผลประโยชนจายโดยโครงการ - (8,421) - (4,588)

 ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 6,405 5,329 4,955 4,137

 ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการ     
  คณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูใน     
  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,788 9,492 3,899 4,877

 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน     
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 40,892 26,699 28,268 19,414

 คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 28)

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
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25552555 25542554

 รวมในกําไรสะสม     
 ณ 1 มกราคม 9,492 - 4,877  -

 รับรูระหวางป 7,788 9,492 3,899 4,877

 ณ 31 ธันวาคม 17,280 9,492 8,776 4,877

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

25552555 25542554

 อัตราคิดลด  3.6 3.6 3.6 3.6

 การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 6.0 6.5 6.0 6.5

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก)

21 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

25552555 25542554

  เงินประกันผลงาน  15,731 38,017 - -

  อื่นๆ  1,016 1,018 300 300

  รวม  16,747 39,035 300 300

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

184

22 ทุนเรือนหุน

จํานวนหุนจํานวนหุน จํานวนเงินจํานวนเงิน

  ทุนจดทะเบียน      
  ณ วันที่ 1 มกราคม      
  -  หุนสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม      
  -  หุนสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

  

  หุนที่ออกและชําระแลว      
  ณ วันที่ 1 มกราคม      
  -  หุนสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม      
  -  หุนสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

(พันหุน / พันบาท)

2555 2554
มูลคาหุน
ตอหุน
(บาท)

23 สํารอง

 สวนเกินมูลคาหุน

 ตามบทบญัญัตแิหงพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณทีีบ่รษิทัเสนอขายหุนสูงกวามลูคาหุน
 ที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้ จะนําไปจายเปน
 เงินปนผลไมได

 สํารองตามกฎหมาย

 ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารอง
 ตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาว
 มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน แสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลตางการแปลงคาทั้งหมด จากงบการเงินของ  
 หนวยงานในตางประเทศ และการแปลงคาหนี้สินจากการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของบริษัท

 ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใหม

 ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสนิทรัพยใหม แสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวมของการเปลีย่นแปลง
 สุทธิของการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ ที่แสดงในงบการเงินดวยการตีราคาใหม จนกระทั่งมีการขายหรือจําหนาย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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24 รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

 กลุมบริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจรูปแบบหลัก ในการรายงานสวนงานธุรกิจ โดยพิจารณา
 จากระบบการบริหารการจัดการ และโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษทัเปนเกณฑ ในการกําหนดสวนงาน

 การกําหนดราคาระหวางสวนงานอยูบนเงื่อนไขที่ตกลงรวมกันทั้งสองฝาย

 ผลได (เสยี) สนิทรพัยและหน้ีสนิตามสวนงาน รวมรายการท่ีเกีย่วของโดยตรงกับสวนงาน หรอืทีส่ามารถปนสวนใหกบัสวนงาน
 ไดอยางสมเหตุสมผล

 สวนงานธุรกิจ

 กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้
 สวนงานอาหาร รานอาหารญี่ปุน บะหมี่ราเมน และอาหารวาง
 สวนงานเครื่องดื่ม  ผลิตและจัดจําหนายเครื่องดื่มชาเขียว เครื่องดื่มกลิ่นผลไม และจัดจําหนายเครื่องดื่มกาแฟ

 สวนงานภูมิศาสตร

 กลุมบรษิทัไมเสนอสวนงานทางภูมศิาสตร เนือ่งจากฝายบรหิารพจิารณาวายอดขายตางประเทศ มจีาํนวนไมเปนสาระสาํคญั

 ขอมูลเกี่ยวกับผลได (เสีย) ตามสวนงานธุรกิจ

  รายไดและคาใชจาย      

  รายไดจากการขาย      

   - ลูกคาทั่วไป 5,256 4,125 240 858 5,496 4,983

   - ลูกคากิจการที่เกี่ยวของกัน 64 11 6,074 4,507 6,138 4,518

  รายไดอื่น 29 14 39 162 68 176

  รวมรายได 5,349 4,150 6,353 5,527 11,702 9,677

  ตนทุนขาย 3,273 2,512 4,758 4,046 8,031 6,558

  คาใชจายในการขาย 582 428 794 596 1,376 1,024

  คาใชจายในการบริหาร 1,342 959 270 146 1,612 1,105

  ผลขาดทุนจากนํ้าทวมสุทธิ - - 10 116 10 116

  คาใชจายอื่น - - 45 16 45 16

  รวมคาใชจาย 5,197 3,899 5,877 4,920 11,074 8,819

  กําไรกอนภาษีเงินได 152 251 476 607 628 858

  (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได (35) (76) 61 26 26 (50)

  กําไรสําหรับป 117 175 537 633 654 808

25552555 25542554 2555 2554

สวนงานเครื่องดื่มสวนงานอาหาร รวม

(ลานบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

  สินทรัพยและหนี้สิน      

  สินคาคงเหลือ 141 98 169 127 310 225

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,173 883 3,569 2,247 4,742 3,130

  สินทรัพยอื่น 522 409 1,686 1,955 2,208 2,364

  รวมสินทรัพย 1,836 1,390 5,424 4,329 7,260 5,719

  เจาหนี้การคา 431 276 502 367 933 643

  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 1,836 1,181 1,836 1,181

  หนี้สินอื่น 502 289 868 701 1,370 990

  รวมหนี้สิน 933 565 3,206 2,249 4,139 2,814

  รายจายฝายทุน 609 352 1,336 1,252 1,945 1,604

  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 292 217 219 260 511 477

  กําไรจากการขายสินทรัพย - - - 114 - 114

25552555 25542554 2555 2554

สวนงานเครื่องดื่มสวนงานอาหาร รวม

(ลานบาท)

 ฐานะการเงินตามสวนงานธุรกิจ

25 รายไดอื่น

25552555 25542554

  รายไดจากการยกเลิกการจายชําระหนี้เจาหนี้ 23,486 - - -

  รายไดรับจากเฟรนซไชส  6,159 5,257 5,283 4,600

  รายไดเงินสนับสนุนการขาย  4,886 4,997 4,886 4,997

  รายไดจากการขายผลพลอยได  4,091 4,354 991 1,027

  ดอกเบี้ยรับ  2,417 2,457 3,801 3,088

  รายไดคาเชา  696 1,564 - -

  อื่นๆ  26,159 17,455 18,800 7,964

  รวม  67,894 36,084 33,761 21,676

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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26 คาใชจายในการขาย

25552555 25542554

  คาโฆษณาประชาสัมพันธ  969,939 641,175 475,017 233,972

  คาเชาพื้นที่  368,083 304,512 345,558 278,672

  คาใชจายสงเสริมการขาย  35,440 75,962 8,860 25,398

  อื่นๆ  2,987 2,323 231 -

  รวม  1,376,449 1,023,972 829,666 538,042

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

27 คาใชจายในการบริหาร

25552555 25542554

  คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร  894,069 612,838 747,344 516,548

  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  256,478 205,524 188,052 138,405

  คาใชจายเกี่ยวกับสํานักงาน  221,622 174,684 193,179 148,179

  อื่นๆ  207,058 112,212 205,155 176,183

  รวม  1,579,227 1,105,258 1,333,730 979,315

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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28 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

25552555 25542554

  ผูบริหาร     

  เงินเดือน  37,453 25,948 30,331 24,573

  เงินบําเหน็จตอบแทนกรรมการ  38,427 50,000 38,427 50,000

  ตนทุนบําเหน็จบํานาญ–โครงการ      

   ผลประโยชนที่กําหนดไว  1,101 775 963 775

  ตนทุนบําเหน็จบํานาญ–โครงการ      

   สมทบเงินที่กําหนดไว  843 613 747 613

  อื่นๆ  7,080 4,681 5,928 4,407

     84,904 82,017 76,396 80,368

  พนักงานอื่น      

  เงินเดือนและคาแรง  984,826 701,625 702,862 471,719

  ตนทุนบําเหน็จบํานาญ–โครงการ      

   ผลประโยชนที่กําหนดไว  5,304 4,554 3,992 3,362

  ตนทุนบําเหน็จบํานาญ–โครงการ      

   สมทบเงินที่กําหนดไว  8,643 7,299 5,316 4,221

  อื่นๆ  325,977 185,462 147,742 107,922

     1,324,750 898,940 859,912 587,224

  รวมคาใชจายผลประโยชนตอบแทน

   พนักงาน  1,409,654 980,957 936,308 667,592

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัท บนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงาน ในการ
 เปนสมาชกิของกองทนุ โดยพนกังานจายเงนิสะสมในอตัรารอยละ 2 ถงึอตัรารอยละ 5 ของเงนิเดอืนทุกเดอืน และกลุมบริษทั
 จายสมทบในอัตรารอยละ 2 ถึงอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ี  ไดจดทะเบียน
 เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลัง และจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต
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29 คาใชจายตามลักษณะ

 งบการเงนิไดรวมการวเิคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลกัษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐานการรายงาน
 ทางการเงินฉบับตางๆ ดังนี้

25552555หมายเหตุ 25542554

  การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป  155 257,998 (7,515) 17,957

  วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป  6,610,001 5,072,720 3,738,789 2,487,414

  คาใชจายผลประโยชนตอบแทน      

   พนักงาน 28 1,409,654 980,957 936,308 667,592

  คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 495,742 460,803 250,934 182,252

  คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 13 5,870 6,485 3,501 3,829

  คาตัดจําหนายสิทธิการเชา 14 9,692 9,678 2,478 2,464

  คาโฆษณาและสงเสริมการขาย  1,005,379 717,137 483,877 259,370

  คาเชาพื้นที่  420,004 345,180 359,293 289,408

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน      

   เงินตราตางประเทศ  36,590 - - -

  ขาดทุนจากนํ้าทวมสุทธิ 3 5,745 115,984 - 12,899

  ตนทุนทางการเงิน  45,647 15,683 4,526 3,257

  อื่นๆ  1,029,771 836,290 468,468 370,705

  รวมคาใชจาย  11,074,250 8,818,915 6,240,659 4,297,147

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

31 ภาษีเงินได

 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

25552555หมายเหตุ 2554

  ภาษีเงินไดของปปจจุบัน     

  สําหรับปปจจุบัน  7,715 65,018 - 14,144

  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15    

  การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว  (7,506) (23,219) (2,524) 906

  การลดภาษีเงินได – รอการตัดบัญชี  44 8,594 - 1,454

  การใชขาดทุนทางภาษีสะสม  (26,046) - (9,003) -

     (33,508) (14,625) (11,527) 2,360

  รวมภาษีเงินได  (25,793) 50,393 (11,527) 16,504

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

30 ตนทุนทางการเงิน

25552555หมายเหตุ 2554

  ดอกเบี้ยจาย      

   บริษัทยอย 5 - - 4,526 3,257

      สถาบันการเงิน  45,647 31,055 - -

  รวมดอกเบี้ยจาย  45,647 31,055 4,526 3,257

  หัก สวนที่บันทึกเปนตนทุนของ      

   สินทรัพยระหวางกอสราง 12 - (15,372) - -

  สุทธิ  45,647 15,683 4,526 3,257

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554
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 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  การตีราคาที่ดิน - - - 46,074 (9,215) 36,859

  ขาดทุนจากการ       
   ประมาณตามหลัก       
   คณิตศาสตรประกันภัย (7,788) 1,558 (6,230) (9,492) 1,898 (7,594)

  รวม (7,788) 1,558 (6,230) 36,582 (7,317) 29,265

กอนภาษี
เงินได

กอนภาษี
เงินได

รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษี
เงินได

สุทธิจาก
ภาษี
เงินได

25542555

(พันบาท)

งบการเงินรวม

  ขาดทุนจากการ       
   ประมาณตามหลัก       

   คณิตศาสตรประกันภัย (3,899) 780 (3,119) (4,878) 976 (3,902)

  รวม (3,899) 780 (3,119) (4,878) 976 (3,902)

กอนภาษี
เงินได

กอนภาษี
เงินได

รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษี
เงินได

สุทธิจาก
ภาษี

เงินได

25542555

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง

2555

อัตราภาษี
(รอยละ)

อัตราภาษี
(รอยละ)

  กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   628,040  858,520

  จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได  23.00 144,449 30.00 257,556

  ผลขาดทุนทางภาษีระหวางป   4,015                    -

  การลดภาษีเงินได - ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   44  8,594

  รายไดที่ไมตองเสียภาษี       (218,754)                                    (586,759)

  คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น      (478)                      -

  คาใชจายตองหามทางภาษี   44,931            371,002

  รวม  (4.11) (25,793) 5.87 50,393

(พันบาท) (พันบาท)

งบการเงินรวม

2554

2555

อัตราภาษี
(รอยละ)

อัตราภาษี
(รอยละ)

  กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   298,232  53,306

  จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได  23.00 68,593 30.00 15,992

  ผลขาดทุนทางภาษีระหวางป   1,351                    -

  การลดภาษีเงินได - ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   -  1,454

  รายไดที่ไมตองเสียภาษี       (81,955)                                        (3,839)

  คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น      (478)                      -

  คาใชจายตองหามทางภาษี   962            2,897

  รวม  (3.87) (11,527) 30.96 16,504

(พันบาท) (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554
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 การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

 พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
 กําไรสุทธิ เปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีไดแกป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 

 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ 

 ทัง้นี ้เปนทีเ่ชือ่ไดวารฐับาลจะดาํเนนิการแกไขกฎหมายเพือ่ใหอตัราภาษไีมสงูไปกวารอยละ 20 สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 เปนตนไป ทัง้นี ้เพือ่ให

 เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

32 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน

 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดรับสิทธิประโยชนหลายประการ  ในฐานะผูไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
 สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการประกอบกิจการผลิตนํ้าพืช ผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

 บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1475(2)/2546 1223(4)/2549 1214(2)/2553 1954(2)/2553 2569(2)/2555 

 วันที่ไดรับบัตรสงเสริม 3 กันยายน 2546 2 มีนาคม 2549 25 กุมภาพันธ 2553 7 กันยายน 2553 1 สิงหาคม 2555

 สิทธิและประโยชนที่ไดรับการสงเสริม

 (ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาและ นําเขาภายในวันที่ นําเขาภายในวันที่ นําเขาภายในวันที่ นําเขาภายในวันที่   นําเขาภายในวันที่

  ภาษีสําหรับเครื่องจักรที่ไดรบั  3 มีนาคม 2549 2 กันยายน 2551 25 สิงหาคม 2555 7 มีนาคม 2556   18 เมษายน 2558

  อนุมัติโดยคณะกรรมการ

  สงเสริมการลงทุน



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

 บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่    1475(2)/2546 1223(4)/2549 1214(2)/2553 1954(2)/2553 2569(2)/2555 

 สิทธิและประโยชนที่ไดรับการสงเสริม

 (ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  วันที่เริ่มมีรายได วันที่เริ่มมีรายได วันที่เริ่มมีรายได วันที่เริ่มมีรายได  วันที่เริ่มมีรายได

  รอยละ 100 สําหรับกําไรสุทธิที่ได  18 ตุลาคม 2546    28 กันยายน 2549 9 มีนาคม 2554 17 สิงหาคม 2554 ยังไมมีรายได

  จากการประกอบกิจการที่ไดรับการ

  สงเสริม มีกําหนดเวลา 8 ป นับแต

  วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ

  กิจการนั้น กรณีมีผลขาดทุนระหวาง

  เวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

  ใหนําไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิด

  ภายหลังจากระยะเวลาที่ไดรับยกเวน

  ไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนด

 (ค) ใหไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผล 8 ป 8 ป 8 ป 8 ป         8 ป

  ที่ไดรับจากกิจการที่ไดรบัการ

  สงเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณ

  เพื่อเสียภาษีเงินได

 เนื่องจากเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทยอยดังกลาว จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
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รายไดที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุนและที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้

25552555 25542554

  กิจการที่ไดรับการสงเสริม  3,527,347 4,575,504 -  -

  กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม  8,107,050 4,925,611 6,152,699 4,315,979

  รวมรายได  11,634,397 9,501,115 6,152,699 4,315,979

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

25552555 25542554

  กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท      
   (ขั้นพื้นฐาน)  653.83 808.13 309.76 36.80

  จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว  187.50 187.50 187.50 187.50

  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  3.49 4.31 1.65 0.20

(ลานบาท / ลานหุน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

33 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปนสวนของ
 ผูถือหุนของบริษัท และจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคํานวณดังนี้

34 เงินปนผล

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
 เปนเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 1.60 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 300 ลานบาท เงินปนผลดังกลาว ไดจายใหแก

 ผูถือหุนในเดือนกันยายน 2555

 ในการประชมุสามญัประจําปของผูถอืหุนของบรษิทั เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2555 ผูถอืหุนมีมติอนุมตักิารจดัสรรกําไรเปนเงนิ
 ปนผลในอัตราหุนละ 2.20 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 412.50 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว
 ในอตัราหุนละ 1.50 บาท เปนจาํนวนเงิน 281.25 ลานบาท ในเดอืนกนัยายน 2554 คงเหลอืการจายเงนิปนผลในอตัราหุนละ 
 0.70 บาท รวมเปนเงิน 131.25 ลานบาท เงินปนผลดังกลาว ไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2555

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปน
 เงินปนผลในอัตราหุนละ 3.20 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 600 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวใน

 อัตราหุนละ 1.50 บาท เปนจํานวนเงิน 281.25 ลานบาท ในเดือนกันยายน 255 คงเหลือการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 
 1.70 บาท รวมเปนเงิน 318.75 ลานบาท เงินปนผลดังกลาว ไดจายใหแกผูถือหุนในเดอืนพฤษภาคม 2554
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35 เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน

 กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติ จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย  และอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
 ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ
 ทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

 การจัดการความเส่ียงเปนสวนทีส่าํคัญของธรุกิจของกลุมบรษิทั กลุมบรษิทัมีระบบในการควบคุมใหมคีวามสมดุล ของระดับ
 ความเสี่ยงที่ยอมรับได  โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยง และตนทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝายบริหาร
 ไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมั่นใจวามีความสมดุลระหวาง
 ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

 การบริหารจัดการสวนทุน

 นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คอืการรักษาระดบัเงนิทนุใหมัน่คงเพ่ือรกัษานักลงทุน เจาหน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาด
 และกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุมบริษัท
 พิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงาน  ตอสวนของเจาของรวม ซึ่งไมรวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
 ควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ

 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

 ความเสีย่งดานอัตราดอกเบีย้ หมายถึง ความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลง  ทีจ่ะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบีย้ในตลาด 
 ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากดอกเบ้ียของเงินกูยืมสวนใหญ มีอัตราคงที่ 
 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียที่เกิดจากเงินกูยืม (ดูหมายเหตุขอ 17) กลุมบริษัทไดลดความเส่ียงดังกลาว 
 โดยทําใหแนใจวาดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงที่

 ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ

 ณ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการทําสัญญาซื้อ
 เครื่องจักรจํานวน 1.81 ลานยูโร และ 800.42 ลานเยน (2554 : 3.22 ลานยูโร และ 173.17 ลานเยน) โดยกลุมบริษัทไดทํา

 สญัญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือปองกันความเสีย่งจากสญัญาดังกลาว (ตามท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตปุระกอบ
 งบการเงินขอ 36) และกลุมบริษัทยังมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซ้ือสินคาและ
 การขายสินคาทีเ่ปนเงินตราตางประเทศทีไ่มไดประกนัความเส่ียงไว  โดยความเสีย่งจากเงินตราตางประเทศดงักลาว  ไมเปน
 สาระสําคัญ ณ วันที่รายงาน

 ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ

 ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเส่ียงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขท่ีตกลงไว
 เมื่อครบกําหนด

 ฝายบริหารไดกาํหนดนโยบายทางดานสินเช่ือ  เพ่ือควบคมุความเส่ียงทางดานสินเช่ือดงักลาวโดยสม่ําเสมอ โดยการวิเคราะห

 ฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไมพบวามีความเสี่ยงจากสินเชื่อท่ีเปน
 สาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเช่ือ  แสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการในงบดุล 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัท มีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญจาก

 การเก็บหนี้ไมได  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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 ความเสี่ยงจากสภาพคลอง

 กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 ใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 การกําหนดมูลคายุติธรรม

 นโยบายการบญัชีและการเปดเผยของกลุมบรษิทั กาํหนดใหมกีารกาํหนดมลูคายตุธิรรมท้ังสินทรพัย และหนีส้นิทางการเงิน
 และไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย หรือชําระหนี้สินกัน 
 ในขณะทีท่ัง้สองฝายมีความรอบรูและเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลกัษณะ
 ของผูที่ไมเกี่ยวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ / หรือการเปดเผยมูลคายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้ ขอมูล
 เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรม ถูกเปดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ

 มลูคายุตธิรรมของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอืน่ และเงินใหกูยมืและลูกหน้ีกจิการท่ีเก่ียวของกันเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคา
 ที่บันทึกในบัญชี

 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น  เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี อัตราดอกเบี้ยของเงินลงทุนใน
 พันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราคงที่

 มลูคายตุธิรรมของเจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่ เงนิกูยมืและเจาหนีก้จิการท่ีเกีย่วของกนั และหน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่เปนมลูคา
 ที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี

 มลูคายตุธิรรมของเงินกูยมืเปนมลูคาทีใ่กลเคยีงกบัราคาทีบ่นัทกึในบญัช ีเงนิกูยมืมอีตัราดอกเบีย้ใกลเคยีงกบัอตัราดอกเบีย้
 ในตลาด

 มลูคายุตธิรรมของสัญญาซือ้ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ถอืตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนาถามีราคาตลาด ในกรณี
 ทีไ่มมรีาคาตลาด ใหประมาณมลูคายุติธรรมโดยการคดิลดจากผลตางระหวางราคาลวงหนาตามสัญญา กบัราคาลวงหนา
 ของสัญญาปจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใชอัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใชกับธุรกรรมการเงินที่
 ปลอดความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล
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36 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

25552555 25542554

  ภาระผูกพันรายจายฝายทุน      
  สัญญาที่ยังไมไดรับรู      
  โครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ      
   Cold Aseptic Filling Line 1      
   อาคารและสิ่งปลูกสรางอื่น  7,602 13,792 - -
      เครื่องจักรและอุปกรณ *  - 57,764 - -
     7,602 71,556 - -

  โครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ     
   Cold Aseptic Filling Line 2      
   อาคารและสิ่งปลูกสรางอื่น  24,922 - - -
      เครื่องจักรและอุปกรณ *  625,725 - - -
     650,647 - - -

         
 สัญญาที่ยังไมไดรับรู      
  โครงการครัวกลางชลบุรี      
   อาคารและสิ่งปลูกสรางอื่น  295,592 - - -
   เครื่องจักรและอุปกรณ  182,351 - - -
     477,943 - - -

       
  โครงการเครื่องจักรบรรจุแบบกลอง UHT      
  Recovery work      
   - เครื่องจักรและอุปกรณ*  - 80,395 - - 
  
  โครงการเปลี่ยน Filler Hot-filled No.2      

   - เครื่องจักรและอุปกรณ  - 30,784 - -

       
  โครงการอื่นๆ      

   - อาคารและสิ่งปลูกสรางอื่น  35,470 - - -
      - เครื่องจักรและอุปกรณ  29,146 84,865 4,067 51,523
     64,616 84,865 4,067 51,523

  รวม  1,200,808 267,600 4,067 51,523

  

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
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  * ภายใตภาระผูกพันดังกลาว บริษัทโออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดทําสัญญาเลตเตอรออฟเครดิต และสัญญา
   ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยหลายแหง เปนจํานวน 334.88 ลานบาท (2554 : 108.57 ลานบาท) 
   และจํานวน 492.11 ลานบาท (2554 : 105.07 ลานบาท) ตามลําดับ โดยสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
   แยกแสดงตามสกุลเงินตราไดดังนี้

  สัญญาที่สําคัญภายใตภาระผูกพันรายจายฝายทุน

  โครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 1

  ในป 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการลงทุนกอสรางอาคารโรงงานและติดตั้งเคร่ืองจักร  สําหรับผลิตเคร่ืองด่ืมและบรรจุขวด 
  PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 1 ภายในวงเงินไมเกิน 1,430 ลานบาท ภายใตเงื่อนไขวาบริษัทไดรับการสงเสริมจาก
  คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โครงการดังกลาวดําเนินการภายใตบรษิทั โออิช ิเทรดดิง้ จาํกดั ซึง่เปนบริษทัยอยของบริษทั

  โครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 2

  ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร  มีมติอนุมัติการลงทุนกอสรางอาคารโรงงานและติดต้ังเครื่องจักร  สําหรับ

  ผลติเครือ่งดืม่และบรรจขุวด PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 2 ภายในวงเงินไมเกนิ 1,070 ลานบาท ภายใตเงือ่นไขวา
  บริษทัไดรบัการสงเสรมิจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน โครงการดงักลาวดําเนินการภายใตบริษทั โออิช ิเทรดดิง้ จาํกัด 

  ซึ่งเปนบริษัทยอย

  โครงการครัวกลางแหงใหม

  ในเดือนตุลาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท  มีมติอนุมัติการลงทุนกอสรางโครงการครัวกลางแหงใหม สําหรับผลิตอาหาร
  สําเร็จรูปและวัตถุดิบ ภายในวงเงินไมเกิน 545 ลานบาท โครงการดังกลาวดําเนินการภายใตบริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด 
  ซึ่งเปนบริษัทยอย

  โครงการเครื่องจักรบรรจุแบบกลอง UHT - Recovery work

  ในเดือนกุมภาพันธ 2555 คณะกรรมการบริษัท  มีมติอนุมัติการส่ังซ้ือทดแทนทรัพยสินท่ีเสียหายจากนํ้าทวม  ในโครงการ
  เครื่องจักรบรรจุแบบกลอง UHT - Recovery work จํานวน 636 ลานบาท โครงการดังกลาวดําเนินการภายใตบริษัท โออิชิ 
  เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย

25552555 25542554

  สกุลเงิน      
  สกุลเงินยูโร  4.49 0.83 182,590 34,158

  สกุลเงินเยน  783.82 172.43 279,198 70,787

  รวม    461,788 104,945

(พันบาท)(ลาน)

มูลคาตามสัญญา
(สกุลเงินตราตางประเทศ)

มูลคายุติธรรม
(สกุลเงินบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

25552555 25542554

  ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่     
   ยกเลิกไมได      
  ภายในหนึ่งป  218,680 155,504 177,928 126,866

  หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป  184,074 164,386 161,255 139,630

  หลังจากหาป  15,795 33,032 8,396 23,232

  รวม  418,549 352,922 347,579 289,728

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  สัญญาที่สําคัญภายใตภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได

  สัญญาเชาพื้นที่

  บรษิทัไดทาํสญัญาเชาพืน้ทีเ่พือ่ประกอบกจิการรานอาหาร กบับรษิทัในประเทศหลายแหง สญัญามอีายรุะหวาง 1 ป ถงึ 3 ป 
  และครบกําหนดระหวางป 2554 ถึงป 2557 โดยบริษัทตกลงจายคาเชาเปนรายเดือน ตามอัตรารอยละของยอดรายไดตาม
  เง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา

  สัญญาเชาอาคารโรงงาน

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาเชาอาคารโรงงาน กับบริษัทใน
  ประเทศแหงหนึ่ง เพื่อประกอบธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องด่ืม สัญญามีกําหนดระยะเวลา 14 ป 2 เดือน เริ่มต้ังแตวันที่ 
  1 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 200,000 บาท

  สัญญาเชารถยก

  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาเชารถยกและอุปกรณ กับบริษัทในประเทศหลายแหง สัญญา

  มีอายุ 3 ป และครบกําหนดระหวางป 2555 ถึงป 2557 โดยมีอัตราคาเชาเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา

  สัญญาเชาอาคารโกดังเก็บสินคา

  บรษิทัโออชิ ิเทรดดิง้ จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอย ไดทาํสญัญาเชาอาคาร  เพือ่ใชเปนพืน้ทีเ่กบ็สนิคากบับรษิทัในประเทศหลายแหง
   สัญญามีอายุระหวาง 6 เดือน ถึง 1 ป และครบกําหนดระหวางป 2555 ถึงป 2558 โดยมีอัตราคาเชาเปนรายเดือนตาม
  ที่ระบุไวในสัญญา
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25552555 25542554

  ภาระผูกพันอื่นๆ    

  คําสั่งซื้อที่ผูขายสินคาหรือวัสดุตกลงแลว 39,563 100,812 30,344 732

  สัญญาบริการ 394,431 248,262 381,601 225,303

  สัญญาวาจางโฆษณา 73,081 39,583 1,474 -

  คาซอมแซมจากนํ้าทวม 23,192 - - -

  หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 5,380 2,000 - -

  อื่นๆ 8,328 - - -

  รวม 543,975 390,657 413,419 226,035

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  สัญญาอื่นๆ

  สัญญาซื้อขายขวดพีอีทีบรรจุรอน

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาซื้อขวดพีอีทีบรรจุรอน กับบริษัท
  ผูผลติขวดแหงหน่ึงในประเทศ ตามปรมิาณทีบ่รษิทัยอยกําหนดในแตละเดอืน เปนระยะเวลา 14 ป 2 เดือน ตามราคาทีร่ะบุ
  ในสัญญา โดยเริ่มซื้อขายงวดแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 

  สัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุ
  บรรจภุณัฑ กบับรษิทัในประเทศแหงหนึง่ ใหเปนผูดาํเนนิการกระจายสินคาสูรานคาในเครอื และควบคมุการบรหิารวตัถดุบิ

  และวัสดุบรรจุภัณฑใหแกบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทและบริษัทยอย ตกลงที่จะชําระคาบริการตามอัตราท่ีระบุไวใน
  สัญญา โดยสัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 3 ป เริ่ม 1 เมษายน 2550 และส้ินสุด 31 มีนาคม 2553 และสามารถตอ

  อายสุญัญาไดอกี 3 ป ตอมาเม่ือวันที ่30 เมษายน 2553 บริษทัและบรษิทัยอยดงักลาวไดทาํสญัญาฉบบัใหม สญัญาดงักลาว
  มีกําหนดระยะเวลา 2 ป 8 เดือน เริ่ม 1 พฤษภาคม 2553 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 และสามารถตออายุสัญญาไดอีก 
  3 ป

  สัญญาวาจางขนสงสินคา

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาวาจางขนสงสินคา กับ
  บรษิทัในประเทศแหงหนึง่ เพือ่ขนสงสนิคาจากโรงงานผลิตสินคาไปยงัปลายทางท่ีกาํหนด โดยมอีตัราคาขนสงสินคาคิดเปน
  ราคาตอเทีย่วรถตามทีร่ะบใุนสัญญา สญัญามกีาํหนดระยะเวลา 3 ป มผีลบงัคับใชตัง้แตวนัท่ี 1 มกราคม 2553 สิน้สดุวนัที่
  31 ธันวาคม 2555 ตอมาเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 บริษัทยอยดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเปนระยะเวลา 2 ป 
  ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และเมื่อครบสัญญาแลว คูสัญญาไมแจงบอกเลิกลวงหนา
  ใหถือวาสัญญาตอออกไปอีกคราวละ 1 ป
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

  สัญญาคาที่ปรึกษา

  คาที่ปรึกษาซึ่งรวมอยูในคาใชจายอื่น จายใหกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยมีอัตราคาบริการเดือนละ 600,000 บาท

  สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ

  เม่ือวันท่ี 29 มถินุายน 2552 บริษทัไดทาํสัญญาการใชสทิธิ เพ่ือดําเนนิกิจการรานอาหารญีปุ่นในราชอาณาจกัรไทยในฐานะ
  ผูไดรับอนุญาตหลักกับบริษัทตางประเทศอีกแหงหนึ่ง มีกําหนดระยะเวลา 10 ป เริ่มต้ังแตวันที่  29 มิถุนายน 2552 โดย
  สัญญาจะสามารถตออายุออกไปไดโดยอัตโนมัติครั้งละ 10 ป เวนแตจะมีการสงหนังสือแจงลวงหนาอยางนอย 180 วัน วา
  จะไมตออายุสัญญา กอนครบกําหนดอายุสัญญาฉบับแรกหรือระยะเวลาที่ตออายุรอบใดๆ ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัท
  จะตองจายคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิเริ่มแรก และคาสิทธิตามที่ระบุไวในสัญญา

  สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับบริษัท
  ในประเทศแหงหนึง่ โดยบริษทัตกลงทีจ่ะจายคาใชจายตางๆ และปฏบิตัติามเงือ่นไขท่ีกาํหนดไวในสัญญา สญัญาดังกลาว
  มีกําหนดระยะเวลา 7 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และหากฝายหนึ่งฝายใดประสงค
  จะตออายุสัญญา ใหแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีกฝายหนึ่งกอนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 90 วัน

37 อื่นๆ

  ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและ
  เสนอขายหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน 3,000 ลานบาท เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท หุนกูมีระยะ
  เวลาไมเกิน 10 ป  ในกรณทีีบ่ริษทัไดไถถอนหรอืชําระคืนหุนกูทีไ่ดออกภายในวงเงินขางตน  บริษทัสามารถออกหุนกูทดแทน
  เพ่ิมเตมิอกีไดภายใตเง่ือนไขและวงเงนิ (Revolving) รวมถึงมอบอํานาจใหแกประธานคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
  บริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง ขอจํากัด เงื่อนไขและ     
  รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแตละประเภท/แตละชนิดในแตละครั้ง รวมทั้งใหมีอํานาจใน
  การดําเนนิการใดๆ  อนัจาํเปนและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุนกูนัน้ๆ ใหสาํเรจ็และเปนไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
  ซึ่งรวมถึงการจัดทํา และยื่นคําขอและเอกสารตางๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของและ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของเปนตน

38 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

  ในการประชมุคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวันที ่26 กมุภาพนัธ 2556 คณะกรรมการมีมตใิหความเห็นชอบในเรือ่งดงัตอไปนี้

  - การเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.2 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 412.5 ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่งไดจายเปนเงินปนผล
   ระหวางกาลแลวในอัตราหุนละ 1.6 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2555 คงเหลือการจายเงิน
   ปนผลอีกในอัตราหุนละ 0.6 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 112.5 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวจะจายใหผูถือหุนในเดือน

   พฤษภาคม 2556

  - ใหบริษัทยอยทํารายการซื้อที่ดินจากบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี เพื่อกอสรางอาคารโรงงานสําหรับ
   โครงการครัวกลางใหม ซึ่งเดิมไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว (ตามที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
   ประกอบงบการเงินขอ 5)
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39 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช  

  กลุมบรษิทัยงัไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีอ่อกและปรับปรงุใหมดงัตอไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เนือ่งจากยงัไมมี
  การบังคับใช  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรุงใหม กาํหนดใหถอืปฏิบตักิบังบการเงนิสําหรับรอบระยะ
  เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                         เรื่อง                                   ปที่มีผลบังคับใช

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 2556 
    แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 2556

  ผูบรหิารคาดวาจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ตามประกาศสภาวชิาชีพบญัชมีาใชและถือปฏบิตั ิโดยผูบรหิาร
  พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและ
  ปรับปรุงใหมดังกลาว ตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่
  ถือปฏิบัติ  มาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีดังตอไปนี้

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) -  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  ตางประเทศ

  การเปล่ียนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21  เพ่ือเสนอแนวคิดของสกุลเงินตางๆ ที่ใชในการรายงาน ซึ่งเปน
  สกุลเงินที่พิจารณาวาเปนสกุลเงินในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
  21 กําหนดใหกิจการระบุสกุลเงินที่ใชรายงานและแปลงคารายการที่เปนสกุลตางประเทศ  ใหเปนสกุลเงินที่ใชในการ
  ดาํเนนิงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาวตามมาตรฐานการบัญช ี ฉบับท่ี 21 มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่21
   ไดใหคาํนิยามสาํหรับเงนิตราตางประเทศ  กลาวคือ เงินตราสกุลอ่ืน นอกเหนือจากสกุลเงนิท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการ

  ผูบริหารกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทเปนสกุลเงินบาท ดังน้ัน การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 21 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 จะไมไดรับผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอสินทรัพย 

  หนี้สิน และกําไรสะสมของบริษัท

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 นาํเสนอหลกัการท่ีเปล่ียนไปจากเดมิ โดยมหีลกัการเปดเผยสวนงานดําเนินงาน
  จากขอมูลภายใน ที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกลาว กระทบ
  เพียงการเปดเผยขอมูลเทานั้น ไมมีผลกระทบตองบการเงินของกลุมบริษัท



บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 2

55
5

204

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

40 การจัดประเภทรายการใหม

  รายการบางรายการในงบการเงนิ 2554 ไดมกีารจัดประเภทรายการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการนาํเสนองบการเงนิป 2555 
  การจัดประเภทรายการที่มีสาระสําคัญมีดังนี้

  งบแสดงฐานะการเงิน     

  ลูกหนี้อื่นกิจการที่      

   เกี่ยวของกัน-ระยะยาว 3,876 (3,876) - 3,431 (3,431) -

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 184,775     3,876 188,651 120,994 3,431 124,425

     -   - 
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(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



รายงานประจําป 2555
บมจ. โออิชิ กรุป จํากัด 







บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ชั้นที่ 19-20 อาคารปารค เวนเชอร เลขที่ 57 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท  66(0) 2785-8888 โทรสาร 66(0) 2785-8889
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